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ÖNSÖZ 

Hadis Edebiyatının en önemli kaynaklarından olan Buhârî’nin  el-Câmiu's-

Sahîh’i, Hadis Tarihi boyunca başka hiçbir kitaba nasip olmamış bir ilgiye mazhar 

olmuştur. Buhârî’nin, kitabı bu ilgi sayesinde tarih boyunca çok sayıda çalışmaya 

konu olmuş ve çok sayıda alim tarafından şerhedilmiştir.  

Buhârî’nin kendi ölçüleriyle sahih kabul ettiği hadislerden oluşturduğu eseri, 

zamanla Hadis Edebiyatının en önemli kaynağı olarak kabul edilmiş  ve Kur’an’dan 

sonra en sahih kitap olarak telakki edilmiştir. Hadislerinin ümmetin icmaıyla sahih 

kabul edildiği belirtilmiştir. Bu iddia, o kadar ileri götürülmüştür ki, içinde sahih 

olmayan herhangi bir hadisin bulunmadığına dair yemin eden birinin yemininin 

bozulmayacağı dahi söylenmiştir. 

Geleneğimizde kendisine bu kadar üstün özellikler atfedilmiş olan  el-Câmiu's-

Sahîh, bize gelinceye kadar, bir yandan da çeşitli tenkitlere maruz kalmıştır.  Tenkit 

zihniyetine sahip alimler, Buhârî’nin kitabını hem telif tarzı hem de isnad ve metin 

yönlerinden tenkide tabi tutmuşlardır. Fakat Buhârî’ye atfedilmiş olan özellikler, 

birinci grubun görüşünün ön plana çıkmasına sebep olmuş ve ona yöneltilen tenkitler 

onu kusursuz kabul eden düşünce taraftarlarınca cevaplandırılmaya çalışılmıştır.  

Buhârî’ye yöneltilen tenkitlere cevap verenler arasında önde gelenlerden biri de İbn 

Hacer el-Askalânî’dir.  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî adlı eserinde 

bu tenkitlerin hemen hepsini cevaplamaya çalışmıştır.   

 Bu çalışmada, Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitler ve  İbn Hacer’in  Fethu'l-

Bârî’de verdiği cevaplar ele alınmaktadır.  Tezimiz, bir giriş ve üç bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde İbn Hacer’in hayatı kısaca zikredildikten sonra 

Fethu’l-Bârî’deki şerh metodu incelendi. Birinci bölümde Buhârî’nin bab 

başlıklarıyla ilgili tenkitler ve  İbn Hacer’in verdiği cevaplar, ikinci bölümde İbn 

Hacer’in Buhârî’nin rivayet ettiği hadislerin isnadlarına yönelik  tenkitlere verdiği 

cevaplar, üçüncü bölümde ise İbn Hacer’in Buhârî tarafından rivayet edilmiş olan 

hadislerin metinlerine yönelik tenkitlere verdiği cevaplar çalışıldı.  

Tezin konusunu seçmede ve çalışmanın her safhasında yardımlarını 

esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU’na şükranlarımı 
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sunmayı bir borç olarak telakki etmekteyim. Ayrıca bu tezin hazırlanmasında bana 

yardımcı olan tüm hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme de teşekkürlerimi sunarım.   

                                                                                                      Mehmet BİLEN 
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ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ 

Araştırmamızda  Buhârî’nin (ö.256/869)  el-Camiu's-Sahîh’ine yöneltilen 

itirazlara İbn Hacer el-Askalanî’nin (ö.852/1449)  Fethu'l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî  

adlı eserinde verdiği cevapları inceledik.   

Buhârî’nin kendi görüşüne göre sahih kabul ettiği hadisleri topladığı  el-

Camiu's-Sahîh’i  tarihi süreç içerisinde adeta bir dokunulmazlık kazanmış, ondaki 

hadislerin hemen hemen tümünün sahih olduğunu ve ümmetin bu konuda icma 

ettiğini iddia edenler olmuştur. Buna mukabil, tenkit zihniyetini elden bırakmayan 

bazı alimler,  Buhârî’ye itirazlar yöneltmiş ve onun kitabını çeşitli yönlerden tenkit 

etmişlerdir. Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’ine atfedilen üstün özellikler, birçok alimi, 

ona yöneltilmiş olan tenkitlere cevap vermeye sevketmiştir.  Buhârî’ye yöneltilmiş 

olan itirazlara cevap veren alimlerden bir de  İbn Hacer’dir. O, şerhinde  Buhârî’ye 

yöneltilmiş olan tenkitleri geniş bir şekilde ele alıp cevaplamaya çalışmaktadır. 

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’i günümüzde de bir çok tartışmaya konu 

olmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de ondaki bazı hadisler, tenkide tabi 

tutulmakta ve sahih olamayacakları ileri sürülmektedir. Fakat bu tenkitler, 

geleneğimizde Buhârî’ye atfedilmiş olan özellikleri olduğu gibi kabul edenler 

tarafından reddedilmektedir. Tenkitleri reddedenler, Buhârî’nin tarihi süreç içerisinde  

bazı tenkitlere maruz kaldığını  kabul etmekle beraber,  İbn Hacer’in sözkonusu 

tenkitleri cevaplandırdığını da iddia etmektedirler. Bu iddia, birçok çalışmada dile 

getirilmesine rağmen,  İbn Hacer’in verdiği cevapların ciddi bir şekilde tahlile tabi 

tutulmadığı görülmektedir.  

İbn Hacer’in Buhârî’yle ilgili tartışmalarda sıkça müracaat edilen cevaplarını 

bu araştırmamızda geniş bir şekilde ele almaya çalıştık. Bu konuyu seçip 

çalışmaktaki amacımız,  İbn Hacer’in  Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitlere verdiği 

cevapları bilimsel açıdan değerlendirmeye tabi tutmaktır. Araştırmamızda vardığımız 

sonuçların, günümüzdeki hadis tartışmalarına ışık tutacağına inanıyoruz.  Dolayısıyla 

araştırmanın amacı sadece ibn Hacer’in verdiği cevapları tespit etmekten ibaret 

değildir. Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitleri ve  İbn Hacer’in bunlara verdiği 
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cevapları birlikte ele alıp değerlendirdiğimiz için, araştırmamızın günümüzde en çok 

ihtiyaç duyulan tenkit zihniyetinin canlanmasına katkı sağlayacağına da inanıyoruz.  

 

ARAŞTIRMANIN METODU VE PLANI 

Araştırmamızda  İbn Hacer’in Fethu'l-Bârî’de  Buhârî’ye yöneltilmiş olan 

tenkitlere verdiği cevapları ele aldık. Bu sebeple  İbn Hacer’in adı geçen şerhi ve 

şerhinin mukaddimesi olan  Hedyu's-Sârî müracaat ettiğimiz ilk kaynaklar oldu. Hem 

Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitleri hem de  İbn Hacer’in verdiği cevapları tespit 

etmek amacıyla  Fethu'l-Bârî’yi ve mukaddimesi  Hedyu's-Sârî’yi baştan sona 

taradık.  İbn Hacer’in adı geçen iki eserinin yanında Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, 

Tehzîbu’t-Tehzîb, Takrîbu’t-Tehzîb, Tağlîku’t-T’alîk gibi eserlerini de tezimizde 

kullandık. Tezimizde Darakutnî’nin (ö.385/995)  el-İlzâmât ve't-Tetebbu'  adlı eseri 

de, özellikle  Buhârî’nin isnadlarına yönelik tenkitlerin tespitinde, sıkça 

kullandığımız kaynaklardan oldu. Bunların yanında Kütüb-i Sitte ve diğer temel 

hadis kaynaklarıyla birlikte rical kitapları da tezimizde müracaat ettiğimiz kaynaklar 

oldular. Fuad Sezgin’in  Buhârî’nin Kaynakları adlı kitabı  başta olmak üzere çağdaş 

birçok eserden de yararlanmaya çalıştık. 

 Araştırmamızı  İbn Hacer’in şerhiyle sınırlı tuttuğumuz için, onun değindiği 

tenkitleri ele almakla yetindik. Bu sebeple onun zikretmediği tenkitler ile günümüzde  

yapılmış çalışmalarda dile getirilmiş olan tenkitler, araştırmaya dahil edilmedi. Tezde 

önce Fethu'l-Bârî’de Buhârî’ye yapılmış olan tenkitleri tespit etmeye çalıştık. Ondan 

sonra da  İbn Hacer’in verdiği cevapları zikredip  değerlendirmeye tabi tuttuk. Kendi 

kanaatimizi bazen zikrettiğimiz örneklerden sonra, bazen de bölüm sonlarında dile 

getirdik. Bazı bölümlerde gereksiz yere tekrardan kaçınmak için tespit ettiğimiz bazı 

örneklerin yerine işaret etmekle yetindik.  

Konuyu işlerken İbn Hacer’in yararlandığı kaynakları mümkün olduğu ölçüde 

tespit edip zikretmeye çalıştık. İbn Hacer’in şerhi çok hacimli olduğu için onun 

cevaplarını tespit etmek hem çok zaman aldı hem de bizi çok zorladı. Tezde 

karşılaştığımız bir diğer zorluk da konuyla ilgili eserlerin çoğunda İbn Hacer’in 

görüşleri ele alınmasına rağmen, doğru olarak kabul edilip tenkit edilmemeleri  oldu.  
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Araştırmamız, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde İbn 

Hacer’in hayatını kısaca verdikten sonra tezimizin temel kaynağını oluşturan  

Fethu'l-Bârî’deki şerh metodunu inceledik. 

Birinci bölümde  İbn Hacer’in  Buhârî’nin bab başlıklarına yönelik tenkitlere 

verdiği cevapları ele aldık. Bu bölümde önce İbn Hacer’in  Buhârî’nin babların 

tasnifinde kendi hocalarına tabi olduğunu iddia edenlere verdiği cevapları inceledik. 

Ardından  babların düzeniyle ilgili tartışmalara geçtik. Bu vesileyle  babların düzeni 

ve  Buhârî’nin kitabına başlama şekli konuları üzerinde duruldu.  İbn Hacer’in, el-

Camiu's-Sahîh’in düzeniyle ilgili problemlerde etkili olan  Buhârî’nin kitabını 

tamamlayamaması ve bunun neticesinde ortaya çıkan rivayet farklılıklarıyla ilgili 

değerlendirmeleri ele alındıktan sonra bab başlıklarının çeşitleri ile bab başlığı ile 

babta zikredilen hadislerin uyumuyla ilgili tartışmalara geçildi. Son olarak  

Buhârî’nin bab başlıklarında çokça kullandığı muallak rivayetler konusu ele alındı.    

İkinci bölümde  İbn Hacer’in  Buhârî’nin isnadlarına yönelik tenkitlere verdiği 

cevaplar ele alındı. İsnad tekniği açısından  Buhârî’nin kitabını sistemli bir şekilde 

ilk defa tenkide tabi tutan kişi Darakutnî olduğu için, bu bölümde onun tenkitleri ve  

İbn Hacer’in bu tenkitlere verdiği cevaplar incelendi. Sözkonusu tenkitler,  İbn 

Hacer’in  Hedyu's-Sârî’de yaptığı taksim esas alınarak ele alındı.  İbn Hacer, 

Darakutnî dışındaki alimlerin tenkitlerini de benzer şekilde cevaplandırdığı için  

konu kısaca ele alındıktan sonra  onun  Buhârî’nin ravileri hakkında vuku bulmuş 

olan tenkitlere verdiği cevaplar genel bir değerlendirilmeye tabi tutuldu.  

Üçüncü bölümde  İbn Hacer’in  Buhârî’ye yönelik metin tenkitlerine verdiği 

cevaplar incelendi. Tenkitler, Kur’an’a arz edilen hadisler, Tarihi gerçeklere arz 

edilen hadisler, Usul kaidelerine arz edilen hadisler, Akli gerçeklere arz edilen 

hadisler başlıkları altında ele alındı. Son olarak İbn Hacer’in başka hadislere muarız 

oldukları gerekçesiyle tenkit edilen hadislere verdiği cevaplar ele alındı.  

Araştırmamız, vardığımız sonuçları zikrettiğimiz sonuç bölümüyle 

tamamlandı. 
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GİRİŞ 

İBN HACER’İN HAYATI VE ESERLERİ 

1. Hayatı 

İbn Hacer, Memluklular döneminde yaşamıştır. Memluklu Sultanları ilme ve 

ilim adamlarına çok hizmet etmişlerdir. Bunun etkisiyle Şam ve Mısır bölgelerinde 

yeni yeni ilim ve kültür merkezleri ortaya çıkmıştır. Memluklu Sultanlarının bu tavrı 

o dönemde çok sayıda ilim adamını Mısır’a çekmiştir. Sultanların ilme hizmetleri 

ilim erbabını korumak ve desteklemekle sınırlı kalmamıştır. Bizzat kendileri de 

ilimle uğraşmışlardır. Onların arasında el-Camiu’s-Sahîh’i el-Bulkînî’den rivayet 

eden el-Mueyyed gibi ilimle son derece ilgili şahsiyetler de bulunuyordu. Nitekim 

İbn Hacer bu zattan hadis dersi almış ve onu kendi hocaları arasında saymıştır.1 

Telif hareketinin canlandığı ve özellikle ansiklopedik eserlerin ortaya çıktığı 

bu dönemi,2 Philip Hitti, özgün eserlerin değil, cem, şerh ve tefsir türü eserlerin 

dönemi olarak nitelendirmektedir.3 Bunun delilden yoksun bir görüş olduğunu 

belirten Şakir Mahmud’un “Kültürel hareketlilikten söz edilebilmesi için özgün 

eserlerin yazılmış olması bir zorunluluktur. Fakat kültürün korunması bile kendi 

başına fikri hareketliliğin varlığını gösteren bir delildir,”4 şeklindeki ifadeleri 

Hitti’nin görüşünün delilden yoksun olduğunu göstermekten ziyade pekiştirmektedir. 

Zira Ş. Mahmud da o dönemde yazılmış olan eserlerin en belirgin özelliğinin geçmiş 

kültürü intikal ettirmek olduğunu ifade etmektedir. Dönemin en önemli 

şahsiyetlerinden olan İbn Hacer’in eserleri incelendiğinde P. Hitti’nin 

söylediklerinin, onun eserlerinin çoğu için geçerli olduğu görülecektir. Zira İbn 

Hacer’in sayısı 280’e ulaşan eserlerinin büyük bir kısmı ya derleme ya da daha önce 

yazılmış olan bazı kitapların ihtisar edilmesi şeklindeki eserlerden oluşmaktadır.  

                                                                        
1 Muhammed Ebu Zehv, el-Hadis ve’l-Muhaddisûn, Daru’l-Kutubi’lArabî, Beyrut, 1984, s. 439-440; 
Abdu’l-Munim, Şakir Mahmud, İbn Hacer el-Askalânî Musannefâtuhu ve Dirasetun fî Menhecihi 
ve Mevaridihi fi Kitabihi’l-İsâbe, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut, 1997, I, 35-36. 

2  Şakir Mahmud,  a.g.e., I, 36. 
3 es-Suyûtî, Nazmu’l-Ikyan fî A’yâni’l-A’yân, thk. Philip Hitti, New York, 1927, muhakkik 
mukaddimesi s.h. 

4 Şakir Mahmud, a.g.e.,  I, 36. 
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Kısaca özelliklerine işaret ettiğimiz bu dönemin meşhur simalarından olan 

İbn Hacer’in tam ismi, Ebu’l-Fadl Şihabu’d-Din Ahmed b. Ali b. Muhammed b. 

Muhammed b. Ali b. Mahmud b. Ahmed b. Hacer el-Kinânî el-Askalânî’dir.5 İbn 

Hacer, 22 Şa’ban 773/28 Şubat 1372 tarihinde Eski Mısır’da doğmuş, evlendikten 

sonra ise Kahire’ye yerleşmiştir. İbn Hacer, üç yaşındayken annesini, dört 

yaşındayken de alim bir zat olan babasını kaybetmiştir.6 Babasından sonra, onun 

eğitimiyle Mısır’ın büyük tacirlerinden Ali el-Harrûbî (ö.787/1385) ilgilenmiştir.7 

İbn Hacer, 5 yaşını doldurduktan sonra okula başlamış ve 9 yaşındayken Kur’an’ı 

hıfzetmiştir.8 Daha sonra dönemin öğretim metodu gereği, fıkıh, usul ve hadis 

ilimlerinde yazılmış olan bazı kitapları ders olarak okuduktan sonra ezberlemiş; 

Edebiyat ve Tarihle ilgilenmiştir.9  

Hadis ilmini ağırlıklı olarak, yaklaşık 10 yıl talebelik yaptığı hocası 

Zeynuddin el-Irakî’den (ö.806/1403) almıştır. Dönemin  diğer hadis alimlerinden de 

dersler alan İbn Hacer, çok sayıda hadis cüzünü ve hadis kitabını hocalarından 

okumuş ve ilim tahsili için gittiği yerlerde bulduğu hadis kitaplarını da toplamıştır ki, 

Fethu'l-Bârî’de hadislerin farklı tariklerini karşılaştırmadaki başarısında bunun 

etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca dönemin meşhur alimlerinden kıraat, fıkıh, usul, 

nahiv vb. dersler de almıştır.10  

İbn Hacer, ilmi tahsili amacıyla İskenderiye, Mekke, Medine, Yemen, Şam 

vb. bir çok yere gitmiştir.11 Çok sayıda alimden ders alan İbn Hacer, ders olarak 

okuduğu kitapları ve kendisine ders vermiş olan hocalarını zikrettiği, iki kitap 

yazmıştır. Bunlardan el-Mu’cemu’l-Mufehres’te hadis ehlinin okuduğu kitapları ve 

bu kitapları kendisine okutan hocalarının isimlerini, el-Mecmau’l-Muesses li’l-

Mu’cemi’l-Mufehres’te ise  hocalarının terceme-i hallerini ve onlardan aldığı ders ve 

icazeleri anlatmıştır.12 İbn Hacer’in el-Mecmau’l-Muesses’te 600’den fazla ilim 

                                                                        
5 İbn Hacer’in hayatıyla ilgili olarak bkz. es-Sehâvî, el-Cevahir ve’d-Durer fî Tercemeti Şeyhi’l-İslam 
İbn Hacer, thk. İbrahim Bacis Abdurrahman, Daru İbn Hazm, Beyrut, 1999; Şakir Mahmud a.g.e., 
Bu eserlerde İbn Hacer’in hayatı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

6  A.g.e., I, 108. 
7  A.g.e., I, 121. 
8  A.g.e., a.y. 
9 Şakir Mahmud, a.g.e., I, 54-57. 
10 es-Sehâvî, I, 126-140, 142-195.  
11 es-Sehâvî, a.g.e., I, 142-195; Şakir Mahmud, a.g.e, I, 75-90. 
12 Şakir Mahmud, a.g.e., I, 91-92, Şakir Mahmud, her iki eserin de yazma halinde olduklarını 
belirtmektedir. 
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adamının hayat hikayesini zikrettiği belirtilmektedir13 ki bu da onun ne kadar iyi bir 

eğitim aldığını göstermektedir. 

798 tarihinde 25 yaşındayken evlenmiş14 olan İbn Hacer, müderrislik, kadılık, 

müftülük ve hatiplik gibi değişik görevlerde bulunmuştur. Değişik medreselerde 

fıkıh, hadis, tefsir dersleri vermiş olan İbn Hacer, imla meclisleri de kurmuştur. 808 

yılında başladığı meclislerine 852 yılında vefat edinceye kadar devam etmiş ve  çok 

sayıda talebe yetiştirmiştir.15  

İlimle uğraşmayı her şeyden üstün gören İbn Hacer, önceleri kendisine teklif 

edilen kadılık vazifesini kabul etmemiştir. Sultan el-Mueyyed defalarca Şam 

diyarının kadılığını ona teklif etmişse de,  o reddetmiştir. Fakat zamanla İbn Hacer’in 

bu katı tutumunun değiştiği görülmektedir. Bunda el-Bulkînî ve Veliyuddin el-

Irakî’ye, onların ısrarları sonucu, vekalet etmesinin de etkisinin olduğu düşünülebilir. 

Netice itibariyle 827 yılında Kahire’de Memluklu Sultanı el-Meliku’l-Eşref 

Seyfuddin Barsbay (ö.842/1438) tarafından kadı olarak görevlendirilmiştir.16  İbn 

Hacer, kadılık yaptığı sırada da tedris görevini devam ettirmiştir.17 

Şafiî kadısı olan İbn Hacer, bu vazifesi esnasında dönemin Hanefî kadısı 

Aynî (ö.855/1451) ile beraber 836 yılında Sultan Barsbay’ın Diyarbakır Seferine 

katılmış ve bu vesileyle daha önce gitmek isteyip de gidemediği Haleb’e de 

uğramıştır.18 

Defalarca kadılık görevinden ayrılıp tekrar dönen İbn Hacer, son olarak 25 

Cemaziyelahir 852’de bu görevden ayrılmış ve kendini tamamıyla kitap yazma işine 

vermiştir.19 

852 yılının Zilkade ayında ishal ve dizanteriye yakalanan İbn Hacer, Zilhicce 

ayının sonlarına doğru vefat etmiştir (Zilhicce 852/Şubat 1449).20 

                                                                        
13  A.g.e., I, 94. 
14  Şakir Mahmud, a.g.e., I, 65. 
15  A.g.e., I, 129-142. 
16  A.g.e., I, 143-145. 
17  A.g.e., I, 150. 
18  es-Sehâvî, a.g.e., I, 176. 
19  Şakir Mahmud,  a.g.e., I, 118. 
20  A.g.e., I, 118-120. 
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Hocaları:  İbn Hacer, çok sayıda alimden ters almıştır. es-Sehâvî, onun ders 

almış olduğu 644 kişinin ismini zikretmektedir.21 Önemli hocalarından bazıları 

şunlardır: 

Kıraat Hocaları: 

1-İbrahim b. Ahmed b. Abdulvahid et-Tenûhî (ö.800/1397). 

2- Muhammed b. Muhammed b. Muhammed ed-Dimaşkî el-Cezerî 

(ö.833/1429) 

Hadis Hocaları: 

3- Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b. Suleyman en-Neşâverî 

(ö.790/1388) 

4- Cemaluddin Muhammed b. Abdullah b. Zahîre el-Mahzûmî (ö.817/1414). 

5- Ebu’l-Fadl Zeynuddin Abdurrahim b. el-Huseyn b. Abdurrahman el-Irâkî 

(ö.806/1403). 

6- Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi Bekr b. Suleyman el-Heysemî. (ö.807/1404) 

Fıkıh Hocaları 

7- İbrahim b. Musa b. Eyyub, Burhaneddin el- Ebnâsî (ö.802/1399) 

8- Ömer b. Ali b. Ahmed b. el-Mulakkin (ö.804/1401) 

9- Ömer b. Raslan b. Nasîr b. Salih el-Bulkînî (ö.805/1402) 

10- Muhammed b. Ali b. Abdullah el-Kattan (ö.813/1410) 

11- Ali b. Ahmed b. Ebi Bekr el-Udmî (ö.813/1410) 

Arab Dili Hocaları 

12- Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Abdurrezzak el-Ğumârî (ö.802/1399) 

13- Muhammed b. İbrahim b. Muhammed ed-Dimaşkî el-Biştekî 

(ö.830/1426). 

14. Mecduddin Ebu’t-Tahir Muhammed b. Yakub b. Muhammed b. İbrahim 

b. Ömer eş-Şirâzî el-Fîrûzabâdî (ö.817/1414) 

                                                                        
21  es-Sehâvî, a.g.e.,  I, 200-240. 
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15. İzzuddin b. Cemâ’a (ö.819/1416).  İbn Hacer, bu zattan farklı ilimlerde 

dersler almıştır. 

Öğrencileri: İbn Hacer, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. es-Sehâvî,  İbn 

Hacer’den ders almış olan yaklaşık 600 kişinin ismini zikretmektedir.22 Önemli 

öğrencilerinden bazıları şunlardır: 

1- İsmail b. Muhammed b. Ebi Bekr el-Mukrî’ (ö.837/1433) 

2- İbn Tağrî Berdî (ö.874/1469).  

3- İbn Kâdî Şuhbe (ö.874/1469) 

4- Muhammed b. Suleyman el-Kâfiyecî el-Hanefi (ö.879/1474) 

5- İbrahim Ömer b. Hasan el-Bikâ’i (ö.885/1480). 

6- Yusuf b. Şahin Ebu’l-Mahâsin el-Kerakî, (ö.899/1493). 

7- Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî (ö.902/1496).  

8- Zekeriya b. Muhammed b. Ahmed b. Zekeriya el-Ensârî es-Senîkî 

(ö.926/1519) 

2. Eserleri 

 İbn Hacer’in kendi eserlerinin isimlerini bir kitapta topladığı ve bu kitabın 

başında mütevazice, eserlerinin çoğunu başkalarının yazdığı bir kitaba bile eşdeğer 

görmediğini dile getirdiği belirtilmiştir.23 O, eserleriyle ilgili şöyle bir değerlendirme 

de yapmıştır:  “Buhârî’nin şerhi [Fethu’l-Bari Şerhu Sahihi’l-Buharî], şerhin 

mukaddimesi [Hedyu’s-Sari Mukaddimetu Fethi’l-Bari], el-Muştebih [Tabsîru’l-

Muntebih bi Tahrîri’l-Muştebih], Tehzîbu’t-Tehzîb ve Lisanu’l-Mizan hariç hiçbir 

eserimi beğenmiyorum. Çünkü onları daha işin başında yazdım ve sonra onları 

beraber gözden geçirip düzeltecek birileri de olmadı.”24 Ayrıca onun  Lisanu’l-Mizan 

için, ”Yeniden yazmaya başlasaydım ez-Zehebî’ye bağlı kalmaz, yeni bir metotla 

yazardım,” dediği de belirtilmiştir.25 es-Sehâvî onun başka bir yerde de,  Şerhu’l-

Buhârî [Fethu'l-Bârî], et-Tağlik (Tağlîku’t-Ta’lik alâ Sahîhi’l-Buhârî) ve en-

                                                                        
22  es-Sehâvî, a.g.e., III, 1064-1179. 
23  es-Sehâvî,  a.g.e., II, 659; Şakir Mahmud,  a.g.e.,  I,161-162. 
24  es-Sehâvî,  a.g.e., ay. 
25  es-Sehâvî, a.g.e., ay. 
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Nuhbe’yi (Nuhbetu’l-Fiker fî Mustalahi Ehl-i’l-Eser) övdükten sonra,  sayıca çok 

olan diğer eserlerinin kusurlarının bulunduğunu belirttiğini ifade etmektedir.26   

İbn Hacer’in Divan’ını tahkik edip şerh eden Şihabu’d-Din Ebu Amr,  İbn 

Hacer’in eserlerindeki bazı ihtilafların, hızlı yazması, noktalama işaretlerini terk 

etmesi ve yazdıklarının bir kısmını değiştirmesinden kaynaklandığını iddia 

etmektedir.27 Kanaatimizce onun eserlerinin hepsini gözden geçirme fırsatı bulmamış 

olmasının ve dolayısıyla onları beğenmemiş olmasının en önemli sebeplerinden birisi   

el-Camiu's-Sahîh’in şerhine çok uzun bir mesai harcamış olmasıdır. 

İbn Hacer’in çok sayıda kitap yazdığı belirtilmektedir. es-Sehâvî 273 eserden 

söz ederken,28 Şakir Mahmud bu sayıyı 282’ye çıkarmıştır.29 Bunların çoğu, daha 

öncede belirttiğimiz gibi derleme türü eserlerdir. İbn Hacer’in eserleri, adı geçen iki 

eserde tek tek ele alınıp tanıtıldıkları için burada zikretme gereği duymadık. 

3.  Fethu'l-Bârî’de Şerh Metodu 

 Fethu'l-Bârî,  İbn Hacer’in en önemli eseridir.  Buhârî’nin en önemli 

şerhlerinden biri olan bu eserde takip edilmiş olan metot, İbn Hacer’in şerhinin 

özelliklerini ve onun fikri yapısını ortaya koymak açısından çok önemlidir. Onun 

şerhinde takip ettiği metodu şu şekilde özetlemek mümkündür:  

1. İbn Hacer, şerhinde önce bab başlığının (tercemenin)ne  anlama geldiğini 

açıklamaya çalışmaktadır. Bab başlıklarıyla ilgili nüsha farklılıklarına işaret eden  

İbn Hacer, genelde hangisinin doğru olduğu konusundaki tercihini ifade etmektedir.30 

 Bundan sonra da  Buhârî’nin en çok tenkit edilen yönlerinden birini teşkil eden 

bab başlığı ile hadisin uygunluğu meselesine geçmektedir. Babta  rivayet edilen 

hadislerin başlığa uygun olduğunu göstermeye çalışan  İbn Hacer,  Buhârî’nin bab 

başlığında ifade ettiği fıkhi görüşleri ile babın içinde  rivayet ettiği  hadislerin başlığa 

uygunluğu konusunda yapılmış olan tenkitleri de zikretmekte ve çoğunlukla bu tür 

                                                                        
26  A.g.e., ay. 
27  Şihabu’d-Dîn Ebu Amr, Unsu’l-Hucer fi Ebyati  İbn Hacer, Daru’r-Reyyan, Beyrut,1988, s. 29.  
28  es-Sehâvî,  a.g.e., II, 660-695. 
29  Şakir Mahmud,  a.g.e., I, 173-354. 
30 Örnek için bkz. İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, II, 588. İbn Hacer, Buhari’nin farklı nüshalarını 
karşılaştırıp şerhinde asıl olarak kullandığı Ebu Zer  rivayetiyle diğerleri arasındaki farklılıklara 
dikkat çekmektedir. Özellikle babların sıralanışı ve birtakım bab başlıklarının bazı nüshalarda 
bulunmamış olmaları üzerinde durmaktadır.  
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tenkitleri   reddetmektedir. Hatta bazı bab başlıkları ile ilgili muhtemel itirazlardan 

söz edip  Buhârî’yi bunlara karşı da savunmaya çalışmaktadır.31  

 İbn Hacer’in  kendisi de bazı bab başlıklarıyla ilgili olarak  Buhârî’yi tenkit 

etmektedir. Fakat o, sayıca fazla olmayan bu kendi tenkitlerine karşı bile, çoğu 

zaman Buhârî’yi savunmaktadır. Bunun örneklerini tezimizin birinci bölümünde 

zikredeceğiz.  

2. Hadisin senedini tetkik eden  İbn Hacer, ravilerin isimlerini tam olarak verip  

kim olduklarını açıklamaktadır. Cerhe maruz kalmış olan ravi varsa, hakkında 

söylenilenleri nakletmekte ve bunları da genellikle reddetmektedir. Bu konudaki 

genel yaklaşımını şu şekilde ifade etmek mümkündür:  Buhârî’nin görüşü, hadis 

ilmindeki üstün mevkii sebebiyle, kendisini eleştirenler karşısında mukaddemdir. 

Dolayısıyla ravilerine yönelik yapılan eleştiriler kabul edilmez ve bunlardan dolayı  

hadislerinin sıhhatine halel gelmez. Ayrıca  İbn Hacer, böyle durumlarda  hadisin 

başka tariklerini; mutabi ve şahitlerini de zikrederek  hadisin sıhhatini kuvvetlendiren 

karinelere ulaşmaya çalışmaktadır.  

İbn Hacer, ravilerle ilgili yorumları değerlendirirken, zaman zaman tarihi 

malumata müracaat etmektedir. Misal olarak, “Hz. Peygamber (s.a.v.), hayvanları 

cezalandıranlara lanet etmiştir,”32 hadisinin isnadında yer alan Suleyman ile ilgili 

açıklamaları zikredebiliriz: “Moğaltay, bu hadisin isnadında yer alan Suleyman’ın 

Ebu Davud et-Tayalisi olduğunu belirtmiştir. Şeyhi İbnu’l-Mulakkin’in de 

Moğoltay’a tabi olduğunu belirten İbn Hacer, bu görüştekilerin, Ebu Nuaym’ın, 

Mustahrec’inde hadisi Ebu Halife vasıtasıyla et-Tayalisî’den nakletmiş olmasına 

istinad ettiklerini söylemektedir. Bunun açık bir hata olduğunu belirten İbn Hacer, 

Ebu Halife’nin kendisinden rivayette bulunduğu kişinin Ebu’l-Velid (Hişam b. 

Abdulmelik) olduğunu ve onun Ebu Davud et-Tayalisî’ye yetişmediğini, ifade 

etmektedir. Zira Ebu Davut et-Tayalisî 204/819’da vefat etmiştir. Ebu Halife onun 

ölümünden iki yıl sonra (206/821’da) doğmuştur.33  

                                                                        
31  İbn Hacer, a.g.e., II, 577. 
32  Buhârî, 72, Zebaih, 25; (VI,228). 
33 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 804. İbn Hacer, aynı yöntemle kız kardeşi veya kızıyla zinada bulunan 

kişinin boynunun vurulacağına dair rivayetin de(Bkz. İbn Ebi Hatim, el-İlel, thk. Muhibbuddin el-
Hatîb, Beyrut, 1405, I, 456) isnadında kopukluk bulunduğunu ve  hadisin sahih olamayacağını 
belirtmektedir.. Söz konusu  rivayette bu suçu işlemiş birinin Haccac’ca getirildiği, Abdullah b. 
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3. Hadisin diğer tariklerini zikreden  İbn Hacer,  Buhârî’deki hadisin metnini 

diğer tariklerle gelen metinlerle karşılaştırmaktadır. Bu işlemi,  hadisin metnini 

kelime veya cümle/cümlecikler halinde şerhederken yapmaktadır. Şerhettiği kelime 

veya cümle/cümleciğin  hadisin diğer tariklerinde nasıl geçtiğini, kaynağını da 

zikrederek vermektedir.34 Böylece  rivayetler arasındaki farklılıkları açıkça gözler 

önüne sermektedir.35 Bu işlem,  hadisin metninde yer alan bazı kapalı ifadelerin 

anlaşılması ve hadisin metnine yapılmış muhtemel müdahaleleri göstermesi 

bakımından çok önemlidir.   

İbn Hacer, bu konu üzerinde çok ciddi bir şekilde durmaktadır. Bazen onun 

hadis metnindeki bir harfin ispatı için uzun uzadıya tartışmalara girdiğini görüyoruz. 

Mesela “es-samu aleykum” diye selam veren Yahudi’ye “ve aleykum” şeklinde mi 

yoksa “aleykum” şeklinde mi cevap verilecek?  Buradaki “vav” harfinin ispatı ve 

bulunmasıyla meydana gelen anlam değişikliği üzerinde üç sayfadan fazla bir 

açıklama yaptığı görülmektedir.36  

Gerçekten de İbn Hacer’in bu çabası takdire şayandır. Bu, onun eserine adeta 

bir  hadis ansiklopedisi hüviyeti kazandırmıştır. Ayrıca bu çaba, hadislerin bize nasıl 

ulaştıklarını anlatması bakımından da önemlidir. Bu sayede, Buhârî gibi ümmetin her 

kesiminin ilgi ve alakasını çekmiş, hiçbir kitaba nasip olmayacak derecede 

araştırmaya konu olmuş ve hakkında yüzlerce eser yazılmış olan bir  hadis 

kaynağında bile çok sayıda müstensih veya ravi müdahalesine maruz kalmış 

rivayetin bulunduğunu görmek mümkün olmaktadır. Bunu, hadis metinlerinin 

tespitinde çok dikkatli olmamız gerektiğine dair ciddi bir uyarı olarak algılamak 

gerekmektedir.  

 İbn Hacer’in hadislerin farklı tariklerini zikretmesi, hadislerin mana ile  

rivayet edildiği gerçeğini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aynı hadisin, 

isnad zinciri değişmediği halde farklı kaynaklarda farklı lafızlarla rivayet edilebildiği 

görülmektedir. Bu  da  hadis kaynaklarını tasnif edenlerin veya isnad zincirinde yer 
                                                                                                                                                                                                           

Mutarrif’in boynunu vurun demesi üzerine de İbn Abbas’a mektup yazılarak danışıldığı 
belirtilmektedir.  İbn Hacer, İbn Abbas’ın Haccac’ın valiliğinden beş sene önce öldüğünü 
belirterek  hadisin sahih olamayacağını dile getirmektedir. Bkz.  Fethu'l-Bârî, XII, 142.   

34 Örnek için bkz. İbn Hacer, a.g.e., V, 394 vd.  İbn Hacer, burada   Hz. Peygamber’in Cabir’in 
devesini satın aldığını anlatan  hadisin (Buhârî, 54, Şurut, 4)   hemen hemen bütün farklı 
rivayetlerini zikretmektedir. 

35  Bkz.  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, II, 583. 
36  Bkz.  A.g.e.,  XI, 52-55. 
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alan ravilerin,  yaygın bir şekilde  hadisleri mana ile  rivayet ettiklerini 

göstermektedir.   

İbn Hacer’in hadislerin farklı tariklerini zikretmeye bu denli vakit ayırmasının 

hadisin şerhi açısından bazı sakıncaları da söz konusu olabilmektedir. Konuyu fazla 

uzatması, bazen hadisten çıkarılması gereken dersin ikinci planda kalmasına yol 

açabilmektedir. –Yukarıda işaret ettiğimiz selam hadisinin şerhinde yaptığı gibi.- 

Halbuki önemli olan  Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) üzerinde durulan konudaki tavrını 

açıkça ortaya koymaktır.  Kanaatimizce, selam hadisinde verilmek istenen, böyle bir 

durumda Hz. Peygamber’in yaptığı gibi, gelen  gayr-i müslim kişiyi incitmeden, 

fakat söylediği şeyi de ona iade edecek bir şekilde cevap verilmesi gerektiğidir. Bazı 

alimlerin, aleykumu’s-selâm denilebileceğini de söylediklerini  belirten  İbn 

Hacer’in, konuyu bu kadar uzatmasının yerinde olmadığı görülmektedir.  

4. Hadisin metnindeki anlamı kapalı olan kelimelerin açıklanması: İbn Hacer, 

kelimenin kök anlamını ve yapısını ele alarak anlam vermeye çalışmakta ve 

kelimenin anlamını ortaya koymak için dil alimlerinin konuyla ilgili görüşlerinden 

yararlanmaktadır.37 Bazen kelimenin kökeni üzerinde uzun uzadıya durmakta ve 

konuyla ilgili tartışmaları detaylı bir şekilde vermektedir.38  

  İbn Hacer, kelimenin anlamını daha çok hadisin ilk geçtiği yerde vermektedir. 

Hadisin tekrarı durumunda, genelde kelimenin açıklamasının daha  önce geçtiği 

yerine işaret etmekle yetinmektedir.39 

 İbn Hacer’in, hadisin anlamını verirken  Buhârî’nin metoduna tabi olarak; 

hadisin daha çok bab başlığıyla ilgili olan bölümü üzerinde durduğu görülmektedir. 

Buhari, hadis birden fazla konuyu içeriyorsa, içerdiği her konu için bir bab başlığı 

koymuştur. İbn Hacer de hadiste birden fazla konu geçiyorsa, her birini ilgili bab 

başlığı altında ele almakta, geri kalan konularla ilgili açıklamaları ilgili babta 

yapacağını söylemekle veya daha önce yapmış olduğuna işaret etmekle 

yetinmektedir.40  

                                                                        
37 A.g.e., IX, 712.  
38 Misal olarak hamr kelimesinin kökünü ve anlamını ortaya koymak, sarhoşluk veren şeylere  bu 

ismin veriliş sebebini açıklamak için yaptığı açıklamalara bakılabilir.  Fethu'l-Bârî, X, 58-61. 
39  Bkz. A.g.e., II, 589. 
40 Örnek için bkz. A.g.e., II, 570. 
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Bazen de hadisin açıklamasını  ve niye tahdis edildiğini daha sonraya bıraktığı 

da görülmektedir. Mesela, Abdullah b. Mes’ud’un, Hz. Peygamber’in kıtlık için 

yaptığı beddua ile ilgili hadisi 15, Kitabu’l-İstiska, 2’de geçmesine rağmen41 İbn 

Mes’ud’un bu hadisi rivayet etme sebebini Duhan suresinin tefsiri bölümünde 

açıklayacağını belirtmektedir.42  

 İbn Hacer, mükerrer  hadislerin açıklamalarında tekrara düşmemek için bunu 

yapmaktadır. Fakat, bazen hadisin daha önce geçtiği yeri belirtirken hafızasının, 

nadiren de olsa, yanıldığı görülmektedir. Mesela, kadının eğe kemiğinden 

yaratıldığını belirten Ebu Hureyre hadisini43 şerhederken bunun daha önce K. Bedi’l-

Halk’ta geçtiğini belirtmektedir.44 Halbuki söz konusu hadis Ehadisu’l-Enbiya’da 

geçmektedir.45 Aynı şekilde Cabir b. Abdullah’tan rivayet edilmiş olan “Rasulullah  

(s.a.v.), Necaşi için cenaze namazı kıldı.  Ben ikinci veya üçüncü safta 

bulunuyordum,”46 hadisinin bab başlığıyla münasebetini anlatırken hadisin 

Habeşistan’a hicret babında Katade – Ata - Cabir tarikiyle rivayet edilmiş olduğunu 

belirtmektedir.47 Oysa hadis ondan sonra gelen “Necaşi’nin ölümü babı”nda48 

geçmektedir. Katip Çelebi’nin dediği gibi, bu tür yanılgılara çoğu alimin eserinde 

rastlamak mümkündür.49 Ayrıca bu durum,  İbn Hacer’in kullandığı  Buhârî 

nüshasının elimizdeki nüshadan farklı oluşundan da kaynaklanmış olabilir.  

İbn Hacer, hadisin metninde geçen kelimelerin anlaşılabilmesi için anlamlarını 

vermek ve bununla ilgili bilgileri nakletmekle yetinmemiştir. Bazen de şekiller 

çizerek, hadiste söz edilen aletleri tanıtmaya çalışmaktadır. Mesela Hz. 

Peygamber’in  saçlarını taramak için kullandığı aletlerden olan “midra”yı50 tanıtmak 

için Hicaz alimlerinden bu aletin iki türlü olduğunu; küçük olanın abanos ağacı veya 

demirden yapıldığını, büyüğünün ise abanos veya başka bir ağaçtan yapıldığını 

nakletmektedir. Küçük olanın saçı ikiye ayırmak için kullanıldığını belirtip şeklinin 

de şöyle olduğunu söylemektedir. 
                                                                        
41  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, II, 626. 
42  A.g.e., II, 627. 
43  Buhârî, 67,Nikah, 80, (VI,145). 
44  İbn Hacer, a.g.e., VI, 447. 
45  Bkz.  Buhârî, 60, Ehadisu’l-Enbiya, 1, (IV,101). 
46  Buhârî, 23, Cenaiz, 54, (II,88). 
47  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 239. 
48  Bkz. Buhârî, 63, Menakıbu’l-Ensar, 38, (IV,246). 
49  Katip Çelebi, Keşfu’z-Zunun, I, 548. 
50  Buhârî, 81, Rikak, 4, (VII,171). 
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İbn Hacer, büyük olanın ise dişli olduğunu; saçı taramak, başı veya vücudu 

kaşımak için kullanıldığını belirttikten sonra şeklini şöyle çizmektedir:51  

 

 

İkinci bir örnek olarak Hz. Peygamber’in (s.a.s.) insanoğlunun ecelini ve 

emelini anlatmak için yere bazı şekiller çizdiğini anlatan hadisi zikredebiliriz. İbn 

Hacer, bu  hadisin şerhinde bazı şekiller nakletmekte ve hadise göre doğru olanın şu 

şekil olduğunu belirtmektedir:52 

 

 

Fakat  hadisin metni düşünüldüğü zaman şeklin şöyle olması gerektiği 

kanaatindeyiz: 

 

İbn Hacer’in,  hadisin metnindeki kelimelerin anlamını açıklarken 

kavramlaşmış bazı kelimelere yerleşmiş manadan farklı bir anlam verdiği de  

görülmektedir. Misal olarak,  “Sana tevekkül ettim” ibaresini “Hiçbir şey yapmadan, 

tedbir almadan, işi sana havale ettim,” şeklinde açıklamaktadır.53 Böyle davranmak 

bildiğimiz anlamda tevekkülle bağdaşmayan bir tutumdur. Nitekim, hadiste de 

“deveni bağla ondan sonra tevekkül et” şeklinde buyurulmuş olması da bunu 

göstermektedir. 

İbn Hacer, her ne kadar tevekkülü bu şekilde anlatsa da daha sonra (56, Cihad, 

70)’teki  hadisin şerhinde işaret ettiğimiz şekilde açıklamakta ve bunu da “deveni 

bağla sonra tevekkül et” hadisi ile delillendirmektedir.54 

5.  İbn Hacer’in şerhte  Buhârî’nin metodundan etkilendiğini gösteren bir nokta 

da peş peşe gelen bablarda tekrar olarak geçen  hadisin şerhini verme şeklidir. 

                                                                        
51   İbn Hacer, a.g.e., X, 449. 
52   A.g.e., XI, 285. 
53   A.g.e.,III, 5.   
54    A.g.e.,VI, 102. 
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Bilindiği üzere Buhari bazı hadisleri sık sık tekrar etmektedir. Birden fazla hüküm 

içeren hadislerin her bir hüküm cümlesi için bir bab oluşturmakta ve ona göre bir bab 

başlığı koymaktadır. İbn Hacer de bu şerhinde bu sistemden etkilenmiştir. Şöyle ki, 

belirttiğimiz şekilde sıralanmış birkaç babın şerhini bir arada vermektedir. Örneğin, 

24 Kitabu’z-Zekat, 72, 73, 74, 75 bablarında tekrar edilerek, geçen fıtır sadakasının 

nelerden verileceğini açıklayan hadisi 75. babta şerh etmektedir.55 Keza hac ve 

umreye gideceklerin ihrama girecekleri yerleri (mikat) belirleyen babların şerhinde 

aynı metodu uygulamıştır. 25 Kitabu’l-Hac, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. bablarda aynı 

ifadelerle gelen rivayetlerde ihrama girilecek yerler belirtilmiştir. İbn Hacer hepsini 

7. babta şerh etmektedir.56 

6. İbn Hacer, hadisten çıkarılan hükümleri ele almakta; mezheplerin farklı 

görüşlerini ve kullandıkları hadisleri  karşılaştırıp tartışmaktadır. Kendisi Şafii 

mezhebine mensup olan  İbn Hacer, zaman zaman  diğer mezheplerin görüşlerini de 

zikredip tenkide tabi tutmaktadır. Buralarda Şafii fıkhının meşhur fakihi Nevevî’nin 

eserlerinden çokça yararlandığını söylemek mümkündür. 

   İbn Hacer’in bu konularda çok rahat bir şekilde tenkitler yaptığını, delil 

olarak ileri sürülen  hadisleri, Sahîhayn’de, özellikle de  Buhârî’de yer almıyorsa, 

tenkide tabi tutmaktan; isnadlarındaki kusurları dile getirmekten geri durmadığı 

görülmektedir. Kütüb-i Sitte içinde yer almalarına rağmen Tirmizi, Ebu Davud, Nesaî 

ve İbn Mace’nin rivayet ettikleri çok sayıda  hadisi tenkit etmekte ve sahih 

olmadıklarını ifade etmektedir. Fakat  Buhârî ve Muslim’in rivayetleri hakkında bu 

şekilde cesaret gösterdiğini söylemek mümkün görünmemektedir.  Buhârî 

karşısındaki bu tavrı, o kadar açıktır ki, problemli olduğu açıkça belli olan hatta 

kendisinin de bu durumun farkında olduğu rivayetlerde bile onu tenkit etmeye 

yeltenmemektedir. Misal olarak adağın kaderin önüne geçemeyeceğini belirten hadisi 

zikredebiliriz. Hadisin metninde ”Adak, insan oğluna takdir ettiğimin dışında bir şey 

getirmez...”57 şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifadeden hadisin kutsi olduğu 

dolayısıyla Allah’a isnad edilerek zikredilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Fakat  

Buhârî’de yer alan rivayette söz konusu ifadeler doğrudan  Hz. Peygamber’e isnad 

edilmektedir. Halbuki hadisin aslını teşkil eden Hemmam b. Munebbih’in sayfasında 
                                                                        
55   A.g.e., III, 473-478. 
56   A.g.e., III, 488-496. 
57   Buhârî, 82, Kader, 6, (VII,213). 
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hadisin kutsi bir hadis olduğu açıkça görülmektedir.58  İbn Hacer de hadisin aslında 

kutsi bir hadis olduğunu belirtmesine rağmen  Buhârî’de bu şekilde yer almasının bir 

hata olduğundan söz etmemiş, sadece hadisin farklı tariklerinde ifadenin nasıl 

geçtiğini zikretmekle yetinmiştir.59 Buhârî hakkındaki mutaassıp tavrı, bırakın açıkça 

görülen bu hatanın  ona isnad  edilmesini, rivayetin bir şekilde hatalı olduğunu dahi 

söylemesine engel olmuştur. Halbuki, İbn Hacer gibi bir hadis aliminden beklenen, 

hadisin bu şekilde rivayet edilmiş olmasının hata olduğunu açıkça belirtmesidir. 

7. İbn Hacer, bazı konularda farklı görüşleri çok geniş bir şekilde ele 

almaktadır. Mesela Cuma günü duanın kabul edildiği saatin tayini ile ilgili çok 

sayıda (43) görüşü zikretmektedir. Bunların her birinin kime ait olduğunu ve 

delillerini tek tek zikrettikten sonra, bu konuyla ilgili kendi kanaatini 

zikretmektedir.60 

8. İbn Hacer, şerhinde hadisten çıkarılan hükümlerin yanında  hadisin metninde 

yer alan bazı ifadeler için nahiv (dilbilgisi) ile ilgili bilgiler de vermektedir.61  

İbn Hacer, nahiv kaideleriyle ilgili olarak bilgi verdiği gibi, hadis metinlerine 

dayanarak, bazı Nahivcilerin görüşlerini de tenkit etmektedir. Çünkü ona göre hadis 

dil kuralları için delildir. Hz. Peygamber’in kız kardeşiyle evlenmesini isteyen 

                                                                        
58  Bkz. Ahmed b. Hanbel, Musned, II, 314. 
59   İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XI, 710. 
60 Bkz. A.g.e., II, 529-535. İbn Hacer, bunun gibi konuyla ilgili görüşleri uzun uzadıya tartıştığı bir 

yerde eserini, bu hususiyetine dikkat çekerek övmektedir: Buhari, cemaatla namaz kılmanın vacip 
oluşunu, Ebu Hureyre’den “içimden evlerini yakmak geçiyor,” (Buhârî,10, Ezan, 29, [I,158]) 
hadisine dayandırmaktadır. İbn Hacer bu hadisin yorumuyla ilgili on ayrı görüş zikretmekte ve 
sonunda şöyle demektedir: “Cemaatle namaz kılmanın vacip olmadığını söyleyenlerden on tane 
cevap topladım. Bunlar, bu şerhin dışında başka yerde bir arada bulunmaz.” Bkz.  Fethu'l-Bârî, 
II, 160-164. 

61 Misal olarak, ...m\n ijop آij و آabc de fgh :ijه_ ان \]Zل  (Buhârî, 66, Fedailu’l-Kur’an, 23.) 
hadisini zikredebiliriz. Bu hadisin şerhinde  fgh ve _qp ile ilgili olarak şu malumatı vermektedir: 
el-Kurtûbî dedi ki:  fgh ,   _qp ’nin kardeşidir. Birincisi zem (yermek) ikincisi ise medh (övmek) 
içindir. İkisi de çekimsiz fiillerdir. Hem zahir hem de mudmar (zamir olarak gelen gizli) olan faili 
ref’ ederler. Fail zahir olunca genel durumlar için başına elif lam lil’cins gelmesi gerekmektedir. 
Ya da fail ikisinin içinde bulundukları şeye mudaf olmalıdır ki, ikincisinden biriyle maruf olan 
şeye şamil olsun. Ayrıca failin muayyen olarak zikredilmesi gerekmektedir. وrst uvrwا fgh , _qp
a\ز uvrwا sözlerinde olduğu gibi. Eğer fail zamir olursa, onu açıklayan mansup bir nekire ismin 

gelmesi şarttır. a\ز yvر _qp sözünde olduğu gibi. Sibeveyh’in belirttiğine göre bu hadiste geçtiği 
gibi, bu tefsir bazen "de"  olarak gelir. "|ه dsq}~"  ayetinde (2,Bakara, 271) de böyledir. et-Tîbî, 

(ö.743/1342) de hadisin metnindeki "de" nın mavsuf bir nekire olduğunu,  "لZ[\ ان" nin de  zemle 
tahsis edilmiş olduğunu belirtmiştir. Yani mana “adamın söylediği şey ne kötüdür” şeklinde 
olmaktadır. Bkz. Fethu'l-Bârî, IX, 98. 
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Ummu Habibe’ye “ذاde uq~�~ لd[~ : ”62 demesi üzerine İbn Hacer, şöyle demiştir: Bu, 

fiilin istifham ma (de)sından önce gelmesinin caiz olduğunu göstermektedir. Fakat 

bazı  Nahivciler bunu kabul etmemişlerdir.63 

İbn Hacer, nahivcilerin çoğunun kabul ettiği bazı görüşleri de  hadisten istenen 

anlamın çıkarılabilmesi için tenkit etmektedir. Nahivcilerin çoğuna göre  "رب" başına 

geldiği şeye mazi anlamı katar ve onun sayıca az olduğunu (taklil) ifade eder.  İbn 

Hacer, İbn Mâlik’ten (ö.672/1273) nakilde bulunarak onun genelde kesret için 

kullanıldığını ve başında geldiği şeye hem geçmiş, hem şimdiki zaman  hem de 

gelecek anlamı kattığını belirtmektedir.64 İbn Mâlik, Sibeveyh’in (ö.183/799) de 

"رب" ‘nin kesret anlamında kullanıldığını söylediğine işaret etmekte ve bunun hem 

şiirde hem de nesirde delillerinin bulunduğunu belirtmektedir. Nesirdeki delil olarak 

da " ةr��wا �~ m\رdt djpawا �~ mj�dرب آ"  (Nice kadın var ki bu dünyada giyiniktir ama 

ahirette çıplaktır)65 hadisini zikretmektedir.66 Zaten  İbn Hacer de söz konusu 

açıklamaları bu  hadisi şerh edebilmek amacıyla vermektedir.  

 9.  İbn Hacer, hadisleri bazı ön kabullerle yorumlamaktadır. O, şerhinde Ehl-i 

Sünnet’in bakış açısını temel alarak hareket etmektedir. Sanki bu görüşler Hz. 

Peygamber  (s.a.v.)  döneminde teşekkül etmiş gibi bir tavır sergilemekte ve Hz. 

Peygamber’in hadislerini bu çerçevede tevil etmektedir.  

Misal olarak, şu  hadisi zikredebiliriz.  “Hz. Peygamber buyurdu ki: Bir ara 

uyurken insanlar üzerlerinde gömlekler (elbiseler) olduğu halde bana arz edildiler. 

Kimisinin gömleği göğsüne kadardı, kimisinin daha aşağıya kadar uzuyordu. Bana 

Ömer de arz edildi. Onun üzerinde yerde sürüklenen uzun bir gömlek vardı. Ya 

Rasulallah, bunu neye yordunuz dediler, “din”dir” dedi.”67  

 İbn Hacer, hadisi şöyle yorumlamaktadır: “Bu hadis muşkildir. Zira buna göre 

Hz. Ömer’in Ebu Bekir’den daha üstün olması gerekmektedir. Buna şu şekilde cevap 

verilir: Ebu Bekir “Bana insanlar arz edildi” şeklindeki umumi sözden tahsis 

edilmiştir. Hz. Peygamber’e arz edilenler arasında Ebu Bekir olmayabilir. Ayrıca 
                                                                        
62  Buhârî, 67, Nikah, 25, (VI,127). 
63  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 177. 
64  A.g.e., XIII, 27-28. 
65  Buhârî, 92, Fiten, 6, (VIII,90). 
66 İbn Mâlik, Şevahidu’t-Tavdîh ve’t-Tashîh, thk. Muhammed Fuad Abdulbaki, Daru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, Beyrut, tsz. s. 104-106. 
67  Buhârî, 62, Fedailu Ashab’in-Nebi, 6, (IV,201). 
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Ömer’in üzerinde uzun bir gömleğin bulunması Ebu Bekir’in üzerinde daha uzun bir 

gömleğin bulunmamasını gerektirmez. Muhtemelen durum böyledir. Fakat burada 

amaç Ömer’in faziletini anlatmak olduğu için, sadece ondan söz edilmiştir.68 

Görüldüğü gibi bu değerlendirme Ehl-i Sünnet’in en faziletli insan sıralamasına bağlı 

kalınarak yapılmıştır. 

Aynı durum, Cabir b. Abdullah’tan  rivayet edilen “Ömer şöyle derdi: Ebu 

Bekir efendimizdir ve efendimizi yani Bilal’i azat etmiştir,”69 şeklindeki hadisin 

şerhinde de söz konusudur.  İbn Hacer, Hz. Ömer’in sözünü kendi düşünce şekline 

göre yorumlamak amacıyla İbnu’t-Tîn’den şunları nakletmektedir: “Yani Bilal 

efendilerden bir efendidir. Yoksa onun Ömer’den üstün olduğunu söylemek istemiş 

değildir.”  İbn Hacer, bu haberin “Buradaki birinci “seyyid” kelimesi gerçek 

anlamdadır. İkincisi ise mecaz yoluyla mütevazice söylenmiştir. Ya da efendilik 

(siyadet) fazileti tesbit etmez. (Fazilet siyadete bağlı değildir),” şeklinde 

yorumlanabileceğini de belirtmektedir.70  

 İbn Hacer’in buradaki çabasının, Bilal’in  Ömer’den üstün olduğu şeklinde bir 

kanaatin oluşmasını engellemeye yönelik olduğu görülmektedir. Halbuki Hz. 

Ömer’in, bu konuda bir endişesi bulunmamaktadır.  

İbn Hacer’in şerhinin belirgin özelliklerinden biri de, sahabeyi her halükarda  

mazur göstermeye çalışmasıdır. Hâtib b. Ebi Beltea’nın  olayında Hz. Ömer, “O, 

Allah’a, Resulü’ne ve mü’minlere ihanet etmiştir. İzin verin boynunu vurayım” 

demiştir.71 Hz. Peygamberin “Ona hayırdan başka bir şey söylemeyin” demesine 

rağmen, Ömer, bunu nasıl söyler, diyen İbn Hacer, İbn-Tin’den şöyle bir yorum 

nakletmektedir: “Ya Ömer, bunu duymamıştır, ya da bunu Peygamber’in sözünden 

önce söylemiştir.”  İbn Hacer’in kendisi de şöyle bir yorum yapmıştır: “Ömer, 

Allah’ın emri konusundaki şiddeti sebebiyle buradaki nehyi “ona kötü laf 

söylemeyin” şeklinde zahiri anlamına hamletmiş olabilir. Bu sebeple de bunu, 

işlediği günahtan ötürü hakkettiği cezaya mani görmemiştir.”72  

                                                                        
68  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 63-64. 
69  Buhârî, 62, Fedailu Ashabi’n-Nebi, 23, (IV,217). 
70  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 125. 
71  Buhârî, 79, İsti’zan, 23, (VII,134). 
72  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XI, 56. 



 16  
 

 

İbn Hacer’in, Sahabenin bazı dini hükümleri bilmemesini normal görmediği 

veya çok uzak bir ihtimal olarak gördüğü, Hz. Peygamber’e sordukları bazı soruları 

içeren  hadislerin şerhinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Hz. Ali’nin Hz. 

Peygamber’den Hz. Hamza’nın kızıyla evlenmesini istemesi ve Hz. Peygamber’in o, 

benim süt kardeşimin kızıdır”73 demesi üzerine şu yorumu yapmaktadır: Hz. Ali, 

Hamza’nın Hz. Peyamber’in süt kardeşi olduğunu bilmediği için böyle bir teklifte 

bulunmuş gibidir, ya da bunun Hz. Peygamber’e has bir hüküm olarak caiz olduğunu 

düşünmüştür. Yahut da bu teklif, süt kardeşliğinin hükmü gelmeden önce vuku 

bulmuştur. el-Kurtûbi de “Ali, bunun haram olduğunu bilmiyordu” demenin uzak bir 

ihtimal olduğunu belirtmiştir.74  

İbn Hacer, bu tutumu Ummu Habibe’nin kız kardeşini nikahlaması için  Hz. 

Peygamber’e  (s.a.v.)  teklif ettiği  hadisin75 şerhinde de göstermektedir. Ummu 

Habibe’yi bu teklifinde mazur göstermek için değişik ihtimaller öne sürmektedir.76 

 İbn Hacer, İslam’ın ilk yıllarında çıkan siyasi çalkantıları da Ehl-i Sünnet’in 

hakim bakış açısıyla yorumlamakta ve mesela zalim de olsalar iktidardakilere itaat 

edilmesi gerektiğini söylemektedir.  Onun, Buhârî’nin “Bir cemaat bulunmaz ise 

durum ne olacak?”77 şeklindeki başlığının “Bir halife için icma’ vuku bulmadan 

önceki ihtilaf halinde Müslüman ne yapacak?” anlamında olduğunu belirtirken de 

Emeviler’in Hz. Ali’ye karşı verdikleri mücadeleyi meşrulaştırma çabasına girdiği 

düşünülebilir.78Yine “Ümmetimin helaki Kureyş’ten bazı gençlerin elinden 

olacaktır”79 hadisinin şerhinde Ebu Hureyre’nin “Allah’ım beni altmışıncı yıla ve 

çocukların iktidarına kavuşturma” şeklinde dua ettiğini nakletmesinin söz konusu  

rivayetin Muaviye’yle ilgisinin bulunmadığını ispatlamaya yönelik olduğunu da 

söylemek mümkündür.80Ayrıca o, sahabenin birbirleriyle olan mücadelelerinde, 

takındıkları tavırların ictihatlarının neticesi olduğunu; isabet edenin iki, isabet 

etmeyenin ise bir sevap aldığını belirten meşhur yorumu hatırlatarak, “Kılıçları ile 

                                                                        
73  Buhârî, 67, Nikah, 20, (VI,125). 
74  İbn Hacer, a.g.e., IX, 176.  
75  Buhârî, 67, Nikah, 20, (VI,125). 
76  Bkz. İbn Hacer, a.g.e., IX, 178. 
77  Buhârî, 92, Fiten, 11, (VIII,92). 
78  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XIII,44. 
79  Buhârî, 92, Fiten, 3, (VIII,88). 
80  İbn Hacer, a.g.e., XIII, 12. 
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karşı karşıya gelen Müslümanların ikisi de ateştedir”81 hadisinde, caiz olmayan bir 

te’ville iktidar için çarpışanların  kastedildiğini iddia etmektedir.82  

 İbn Hacer bu tutumuna “Fitne doğudan gelecek” babında  rivayet edilen Şam 

ve Yemen’i övüp Necd’i yeren hadisin83 şerhinde de devam etmektedir.  Hadiste 

Necd’de depremlerin ve fitnenin olacağı belirtilmektedir. Bu hadisin şerhinde  İbn 

Hacer, “Hz. Peygamber  (s.a.v.), fitnenin bu yönden (doğudan) geleceğini 

bildirmiştir. Nitekim bildirdiği gibi oldu ve ilk fitne doğudan çıktı. Bu fitne sebebiyle 

Müslümanların arasına tefrika girdi,” demektedir.84 İbn Hacer, belli bazı şehirleri 

öven veya yeren  hadisler sahih olamaz ilkesini  Buhârî’de  rivayet edilen bu hadis 

için  göz ardı ederek bu yorumu yapmakta ve ilk olayların Medine’de başladığını ve 

Hz. Ali’ye baş kaldıran Muaviye’nin Şam’da olduğunu unutmuş gibi görünmektedir.      

 Şunu da belirtmek gerekir ki, bu, İbn Hacer’e has bir yorum şekli değildir. 

Diğer şerhlerde de bu tür yorumlar mevcuttur.  

10.  İbn Hacer, hadislerden hüküm çıkarırken, insan toplulukları arasındaki 

kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurmaktadır. Hz. Peygamber’in kendini 

kadınlara benzeten erkeklerle, kendisini erkeklere benzeten kadınlara lanet ettiğini 

belirten hadisi85 “et-Taberi,  hadisin erkeklerin kendilerini, kadınlara has olan elbise 

ve süs eşyasını kullanarak onlara benzetmesinin caiz olmadığı anlamına geldiğini 

belirmiştir. Erkeğin yürüme ve konuşmada da kadınlara benzemeye çalışması caiz 

değildir. Elbisenin durumu her bölgenin adetine göre değişir. Bazı topluluklarda 

erkeklerle kadınların elbiseleri birbirinden farklı olmayabilir. Böyle yerlerde kadınlar 

örtünme ve kapanmayla erkeklerden ayrılırlar. Dolayısıyla böyle toplumlarda kadın 

elbisesi giydiği için  erkekler ayıplanamaz ve laneti hak ettikleri, söylenemez,”  

şeklinde şerh etmektedir. 86 

İbn Hacer, bazı hükümleri değerlendirirken, şahıslara ve içinde bulunulan 

şartlara göre durumun değişebileceğine de işaret etmekte ve yorumunda  bu noktayı 

                                                                        
81  Buhârî , 92, Fiten, 10, (VIII, 92). 
82  İbn Hacer, a.g.e., XIII, 42. 
83  Bkz.  Buhârî, 92, Fiten, 16, (VIII,95). 
84  İbn Hacer, a.g.e., XIII, 58. 
85  Buhârî, 77, Libas, 61, (VII,55). 
86  İbn Hacer, a.g.e., X, 408.   
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ön plana çıkarmaktadır. Mesela, “Kur’an’ı ezberden okuma babı”nda87, “Kur’an’ı 

ezbere olarak okumak mı yoksa yüzünden okumak mı daha sevap olur” meselesini 

tartışırken şöyle demektedir: “Çok sayıda alim, yüzünden okumanın daha faziletli 

olduğunu belirtmişlerdir. Ebu Ubeyd, Fadailu’l-Kur’an’da Ubeydullah b. 

Abdurrahman tarikiyle Hz. Peygamber’in bazı ashabından, ref’ ederek, şunu 

nakletmiştir: “Kur’an’ı yüzünden okumanın, ezbere okumadan üstünlüğü, farzların 

nafileye olan üstünlüğü gibidir.” Bu hadisin isnadı zayıftır. İbn Mesud’tan mevkuf 

olarak “Mushafa bakmayı (yüzünden okumayı) devam ettirin” şeklinde bir rivayet 

nakledilmektedir. Bunun isnadı sahihtir. Mana yönünden (baktığımızda) yüzünden 

okumak, okuyanı hataya  düşmekten daha çok korur. Fakat ezber, huşu içinde 

riyadan uzak olarak okumak için daha elverişlidir. Görünen o ki, bu durum, hallere 

ve şahıslara göre değişmektedir.”88  

11. İbn Hacer, şerhinde  rivayetleri re’y’e mukaddem saymıştır.89 Bu tavrı, 

ileride görüleceği gibi, metin tenkidine tabi tutulan hadisleri savunurken açıkça 

görülmektedir. Son derece problemli olan bazı rivayetleri savunmaya kalkması da 

onun bu tavrının oldukça baskın olduğunu göstermektedir.  

Örnek olarak “garanik” olayını zikredebiliriz. Bu olayla ilgili olarak çok sayıda 

rivayet geldiği için bunları reddedenlere karşı çıkmakta ve “rivayetin tariklerinin 

farklı kaynaklardan gelerek çoğalması onun bir aslının olduğunu gösterir” demiştir. 

Fakat kendisi de olayın zahirde göründüğü gibi anlaşılmaması gerektiğini, zira Hz. 

Peygamber’in Kur’an’a ekleme yapmasının muhal olduğunu belirtip, alimlerin 

konuyla ilgili yaptıkları açıklama ve tevillere yer vermektedir.90 Bu açıklamalarıyla 

                                                                        
87  Buhârî, 66, Fadailu’l-Kur’an, 22, (VI,108). 
88  İbn Hacer, a.g.e., IX, 97. 
89 A.g.e., IX, 811.  İbn Hacer, at etiyle ilgili olarak et-Tahâvî’den, “Ebu Hanife, at etinin yenmesinin 

mekruh olduğu görüşündedir.  İmameyn ve başkaları ona muhalefet etmişlerdir. Onlar bu 
konudaki mutevatir haberlere dayanmışlardır. Eğer (Ebu Hanife) bunu kendi kanaatine göre 
söylemişse, ehli eşeklerle at arasında fark  gözetilmemeliydi. Fakat rivayetler sahih olarak  Hz. 
Peygamber’den gelince onlara tabi olmak kişinin kendi görüşüne tabi olmasından daha evladır...” 
şeklinde bir nakilde bulunduktan sonra, konuyla ilgili tartışmaları zikretmiş ve bu konuda et-
Tahâvî’den naklettiklerinin cevap için yeterli olduğunu belirtmiştir. (Bkz.  Fethu'l-Bârî, IX, 811. 
Krş. et-Tahâvî, Şerhu Maani’l-Asâr, thk. Muhammed Zuhrî en-Neccâr, Beyrut, 1399, IV, 210-
211). Bu da onun yoruma dayanarak hadisleri tenkit etmeye sıcak bakmadığını göstermektedir.  

90   İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 561-562.  
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rivayeti ihmal etmemek için uğraşan  İbn Hacer, garanik gibi asılsız ve anlamsız bir 

şeyi savunmuş olmaktadır.91 

 İbn Hacer’in rivayeti mukaddem kabul ettiğine dair diğer bir örnek de şudur: 

Hz. Peygamber’in güneş ve ay tutulması ile ilgili olarak, “Allah, onlarla kullarını 

korkutuyor (uyarıyor)” hadisinden hareketle ilim adamlarının güneş ve ay tutulması 

hakkında yaptıkları açıklamaları reddetmektedir. Güneş ve ayın tutulma sebebinin 

“Allah’ın onlara tecelli etmesi” olduğunu belirten  İbn Hacer, buna delil olarak da 

Numan b. Beşir ve başkalarından  rivayet edilen  hadiste geçen92  “Allah 

yarattıklarından bir şeye tecelli ettiği zaman, o şey ona boyun eğer,  "  şeklindeki 

açıklamayı zikretmektedir. Halbuki hadisin sonunda yer alan bu ziyadenin  problemli 

olduğunu kendisi de nakletmektedir.93  

12. İbn Hacer, farkına vardığı hatalarını kitabının sonraki bölümlerinde 

düzeltmektedir. Örnek olarak, Kitabu’l-Vudu, 13’te “İfk hadisesi, ileride yeri 

geldiğinde değineceğimiz gibi, hicab ayetinin nüzulundan önce vuku bulmuştur,” 

demektedir.94 Fakat daha sonra bu hatasının farkına varıp şöyle demektedir: “Daha 

önce Kitabu’l-Vudu’un baş kısımlarında İfk hadisesinin hicabın nüzulünden önce 

olduğunu yazmıştık. Bu bir hatadır. İfk hadisesi hicab ayetinin nüzulünden sonra 

vuku bulmuştur. Burası düzeltilsin”95 

Bir diğer örnek de şöyledir: Hz. Aişe’den gelen, “Hz. Peygamber (s.a.s.), bir 

yeri ağrıdığında kendisine muavvizatı okuyup üflerdi,”96 hadisini K. Mağazi’de 

“Peygamberin Vefatı Babı”nda şerhederken, “Çoğulun en azı iki olduğundan 

muavvizat, denilmiştir,” deyip kastedilenin Felak ve Nas sureleri olduğunu 

belirtmiştir.97 Fakat, 66 Fazailu’l-Kur’an, 14’te, Hz. Aişe’den gelen başka bir 

rivayette, Hz. Peygamber’in İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğu belirtilmiştir. İbn 

                                                                        
91 Garanik olayıyla ilgili rivayetlerin asılsız ve uydurma olduklarına dair geniş bilgi için bkz. Aksekili, 

Ahmed Hamdi, Hâtemu’l-Enbiyâ Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi, sadeleştiren M. 
Hayri Kırbaşoğlu, İslami Araştırmalar Dergisi, VI/2,  125-141 ve VI/3, 199-207, Ankara, 1992; 
Cerrahoğlu, İsmail, Garanik Meselesinin İstismarcıları, A.Ü.İ.F. Dergisi, XXIV, s. 69-91, 
Ankara, 1981; Hatemi, Hüseyin, Şeytan Ayetleri, İstanbul, 1989, s. 57-117. 

92  Ahmed  b. Hanbel, Musned, IV, 267, 269; Nesai, 16, Kusuf, 16, (III,141); İbn Mace, 5, İkametu’s-
Salat, 152, (I,401). 

93  İbn Hacer, a.g.e., II, 682-683.  
94  A.g.e., I, 331. 
95  A.g.e., VIII, 592. 
96  Buhârî, 64, Mağazi, 83, (V,139). 
97  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , VIII, 166. 
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Hacer, bu hadis gereğince, buradaki çoğul lafzın zahiri anlamına göre kullanıldığını 

ve kastedilenin İhlas, Felak ve Nas sureleri olduğunu, ifade  etmek suretiyle hatasını 

düzeltmektedir.98  

13. Fethu'l-Bârî, adeta bir  hadis ve İslam kültür ansiklopedisidir.  İbn Hacer, 

ele aldığı konularla ilgili olarak ulaştığı malumatı, geniş bir şekilde nakletmektedir. 

Zaman zaman bu malumatı tenkide tabi tutmakta ve kendi tercihini  de 

belirtmektedir.  

14. Fethu'l-Bârî’yi farklı kılan bir özellik de müellifinin  bu eserini yazarken 

başvurduğu kaynakların zenginliğidir. İbn Hacer, bu eserinde bin dört yüz otuz 

kaynaktan yararlanmıştır.99  Gerçekten de bu çok büyük bir yekun oluşturmakta ve 

müellifin çok zengin bir kütüphaneden yararlandığını göstermektedir. Onun zaman 

zaman kaynak seçiminde isabetli davranmadığı görülmektedir. Mesela, Haricilerle 

ilgili bilgiyi bir fıkıh kitabından; Şafii fakihlerinden olan er-Rafii’nin (ö.623/1226) 

İmam Gazâlî’nin (ö.505/1111) el-Vecîz adlı eseri üzerine yazdığı  eş-Şerhu’l-Kebîr 

diye bilinen el-Fethu’l-Azîz fi Şerhi’l-Vecîz100 adlı eserinden nakletmektedir.101 

Kanaatimizce  İbn Hacer’in bu konuyla ilgili bilgileri siyer ve firak kitaplarından 

alması daha doğru olurdu. Nitekim o da eş-Şerhu’l-Kebir’den sonra İbn Hazm’ın 

(ö.456/1063) el-Fasl fi’l-Milel ve’n-Nihal adlı eseriyle el-Bağdadî’nin (ö.429/1037) 

el-Farku Beyne’l-Fırak adlı eserlerden de nakiller yapmaktadır.102 İbn Hacer, 

Haricilerle ilgili bilgi verirken, üç kişinin onlarla alakalı müstakil eserler yazdığını 

bildirmektedir: 1. Ebu Mihnef Lut b. Yahya (ö.170/786’dan önce veya 175/791)103. 

İbn Hacer, Taberî’nin (ö.310/922) bu zatın  eserini tarihinde özetlediğini 

belirtmektedir. 2. el-Heysem b. Adîy b. Abdurrahman es-Su’alî et-Tâî (ö.207/822) 3. 

Buhârî’nin   el-Camiu's-Sahîh dışındaki hocalarından Muhammed b. Kudâme el-

Cevherî (ö.237/851).104  

                                                                        
98  A.g.e., IX, 76. 
99 Bkz. Ebu Ubeyde Meşhur b. Hasan ve  Ebu Huzeyfe Raid b. Sabri, Mu’cemu’l-Musannefâti’l-

Vâride fî  Fethi'l-Bârî, Daru’l-Hicre, Riyad, 1991.  
100  Bkz.  A.g.e., s. 241, 244.  
101  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XII, 351.  
102  A.g.e., XII, 353. 
103 Fethu'l-Bârî’de Ebu Mihnef’in adı Lut olarak geçmektedir. Fakat başka kaynaklarda el-Fa’ olarak 

geçmektedir. Bkz. Zehebi, Siyeru A’lami’n-Nubela, Muessesetu’r-Risale, thk. Şuayb el-Arnavut 
ve M. Nuaym el-Arkasusî, Beyrut, 1413, VII, 301; İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, Beyrut, 1986,  IV, 
492.  

104  A.g.e., XII, 352.  
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 İbn Hacer, hariciler ile ilgili  hadisleri çok geniş bir şekilde şerh etmektedir. 

Fakat haberleri isnadlı bir şekilde  rivayet ettiklerini söylediği yukarıdaki üç eserden 

hiç rivayette bulunmamış olması dikkat çekicidir. Konuyla ilgili  rivayetleri 

genellikle  hadis kaynaklarından nakletmektedir. Halbuki daha önce iki defa hariciler 

hakkında dolaylı bilgi verirken Muhammed b. Kudame’nin Ahbâru’l-Havâric’ini 

kullanmıştır.105 Bu da söz konusu kaynaklarda gerekli bilgiyi bulamamış olma 

ihtimalini ortadan kaldırıyor gibi gözükmektedir. el-Heysem b. Adîy’nin eserini  

harici olduğu için kullanmadığını düşünmek de mümkündür. Çünkü bu zatın 

hadisçilere göre sika olmadığı belirtilmiştir.106 Bu ihtimalin de güçlü olmadığı 

söylenebilir. Çünkü daha önce Eban b. Said’in nasıl müslüman olduğunu bu eserden 

nakletmektedir.107  İbn Hacer, el-Heysem b. Ali demişse de, burada kast edilenin el-

Heysem b. Adîy’nin   Ahbâru’l-Havâric’i olduğu belirtilmiştir.108 

İbn Hacer, bu eserlerde haricilerle ilgili haberlerin isnadlarıyla birlikte 

nakledildiklerinden, buna karşılık Ebu’l-Abbas el-Muberrid’in (ö.286/899) el-Kamil 

adlı eserinde haberlerin isnadsız olarak zikredildiklerinden de söz etmektedir.109 

Böylece onun kaynak değerlendirmesine giriştiği görülmektedir.  

 İbn Hacer, şerhinde çok sayıda kitabı ise, müelliflerini zikretmeden 

vermektedir. Bazı kitapların da nispet ettiği kişilere ait olup olmadığı tartışma 

konusu olmuştur.  Mesela İbn Hacer, Ahmed b. Hanbel (ö.241) için Risale adlı bir 

eserden söz etmekte ise de110 Ahmed b. Hanbel’in böyle bir kitabının bulunmadığı da 

belirtilmiştir.111 Aynı şekilde İbnu’l-Cevzî’ye  nispet ettiği en-Nisa112 adlı eserin de 

müellifine aidiyetinin problemli olduğu belirtilmiştir.113 

                                                                        
105  A.g.e., III, 105; VII, 514. 
106 İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, VI, 209; Ta’rifu Ehli’t-Takdîs bi Merâtibi’l-Mevsûfîn bi’t-Tedlîs, thk. 

Abdulgaffar Suleyman el-Benedarî ve Muhammed Ahmed Abdulaziz, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 
Beyrut,1987, s.146; Ebu Ubeyde ve Ebu Huzeyfe, Mu’cemu’l-Musannefâti’l-Vâride fî  Fethi'l-
Bârî, s. 46.  

107  Fethu'l-Bârî,  VII, 626.  
108 Ebu Ubeyde ve Ebu Huzeyfe,  a.g.e., s. 45. 
109  A.g.e., XII, 353. 
110  A.g.e., II, 233. 
111  ez-Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubela,XI, 287. Krş. Ebu Ubeyde ve Ebu Huzeyfe,  a.g.e., s.203. 
112  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, X, 717. 
113 Ebu Ubeyde ve Ebu Huzeyfe,  a.g.e., s. 426. 
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 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî’’de kendi yazdığı kitapları da kullanmaktadır: el-

Erbaînu’l-Mutebâyine,114 el-İsabe fi Temyizi’s-Sahâbe,115 el-İfsah bi Tekmili’n-

Nuketi alâ İbni’s-Salâh,116 İkametu’d-Delâil alâ Ma’rifeti’l-Evâil,117 el-Emâlî,118 

Takribu’l-Menhec bi tertibi’l-Mudrec (Beyanu’l-Mudrec),119 Tağliku't-Ta'lik,120  

Tehzîbu’t-Tehzîb,121 el-Envar fi Ma’rifeti Hasâisi’l-Muhtâr (el-Hasâis),122 el-Hisal 

Mukeffire fi’z-Zunubi’l-Mukaddeme ve’l-Muahhare,123 Şerhu Nuhbeti’l-Fiker,124 el-

Aşeretu’l-Aşariyye,125 Avâli Muslim,126 el-Kavlu’s-Sebt fi’s-Savmi Yevme’s-Sebt,127 

Ma’rifetu’l-Hisâli’l-Musile li’d-Dalal,128  Hedyu’s-Sârî (Mukaddimetu’l-Feth),129  el-

Minha fîmâ allaka’ş-Şafii el-Kavle bihi alâ’s-Sıhha,130 en-Nuketu alâ Ulumi’l- Hadis 

li’bni’s-Salâh.131  

 İbn Hacer, “Cuma günü yıkanma”  hadisinin132 “Kadılar üçtür”   

hadisinin,133 “Ashabıma sövmeyin”,134 “Mâu zemzem li mâ şuribe leh”,135 “Zur 

ğubben tezdud hubben”,136hadislerinin her birinin tariklerini topladığı bir cüz 

yazdığını belirtmekte ve şerhinde bunlara referasnta bulunmaktadır. O, İslam’dan 

önce adı Muhammed olanları topladığı bir cüz yazdığını da belirtmektedir.137  

                                                                        
114 Bkz.  A.g.e., VIII,41, 
115 Bkz.  A.g.e., II, 631;VII,247;VIII,41; X, 706; XII,37. 
116 Bkz.  A.g.e., XII, 59.  
117 Bkz.  A.g.e., VI, 480; VII, 184. 
118 Bkz.  A.g.e., II, 183; VIII,41.  
119 Bkz.  A.g.e., I, 728, 754; II,135; V, 196, 299; XII,168.  
120 Bkz.  A.g.e., I, 61, 111, 112; II, 147. 
121 Bkz.  A.g.e., I, 71; XIII, 400.  
122 Bkz.  A.g.e., X, 4.  
123 Bkz.  A.g.e., IV, 145, 316.  
124 Bkz.  A.g.e., I, 271. 
125 Bkz.  A.g.e., VIII,41. 
126 Bkz. A.g.e., VII, 194; XIII,400. İbn Hacer, kitabı bu isimle zikretmemiştir. Sadece, Muslim 

tarafından bir şeyhten  direkt olarak rivayet edilmiş olmalarına rağmen  Buhârî’nin söz konusu 
şeyhten başkaları vasıtasıyla  rivayet ettiği hadisleri bir cüzde topladığını belirtmiştir. Bu eser 
“Avâli Muslim” adıyla 1973’te Tunus’ta basılmıştır. Bkz. Mu’cemu’l-Musannefati’l-Varide fi  
Fethu'l-Bârî, s. 293.  

127 Bkz.  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, X, 444. 
128 Bkz.  A.g.e., II, 183.  
129 Bkz.  A.g.e., I, 245; VII, 148; VIII, 50; X, 313; X, 38.  
130 Bkz.  A.g.e., IV, 11; V, 114. 
131 Bkz.  A.g.e., I, 271, 484; XIII, 667. 
132 Bkz.  A.g.e., II, 455.  
133 Bkz.  A.g.e., XIII, 184.  
134 Bkz.  A.g.e., VII, 44. 
135 Bkz.  A.g.e., III, 629.  
136 Bkz.  A.g.e., X, 611. 
137 Bkz.  A.g.e., VI, 689-90. 
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 İbn Hacer’in  Fethu'l-Bârî’de kullandığı eserlerden bazıları günümüze 

ulaşmamıştır: 1. Ömer b. Şebbe b. Abde en-Numeyrî’nin (ö.262/875) Ahbaru’l-

Basra’sı.138 2. Ebu Abdillah el-Huseyn b. el-Hasan el-Halîmî’nin (ö.403/1012), el-

Esmau’l-Husnâ’sı.139 3. Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Musenna’nın (ö.210/825), el-

Eşribe’si.140 4. Ebu’ş-Şeyh (Ebu Muhammed) Abdullah b. Muhammed b. Ca’fer b. 

Hayyan’ın (ö.369/979), el-Adâhî141 ve Haddu’s-Serika’sı.142 5. Ebu Said  

Abdurrahman b. Ahmed b. Yunus es-Sadefî’nin (ö.347/958), Tarihu Mısr’ı.143 6. el-

Muâfî  b. ‘Imrân el-Ezdî el-Mavsilî’nin (ö.185/801), Tarihu’l-Mavsil’i.144 7. Bakî b. 

Mahled b. Yezid el-Endulusî’nin (ö.276/889) Tefsiri.145  8. Said b. Mansur el-

Horasanî’nin (ö.227/841) Tefsiri.146 9. Ebu Bekir  Muhammed b. Abdillah es-

Sayrafî’nin (ö.330/941), Şerhu Risaleti’ş-Şafii’si.147 10. Ebu Zekerya Yahya b. Şeref 

en-Nevevî’nin (ö.676/1277), Luğâtu’r-Ravda’sı 148 ve Nuketu’t-Tenbîh’i.149 11. Ebu 

Ca’fer Ahmed b. Menî’ b. Abdurrahman el-Bağavî’nin (ö.244/858), Musned’i. 150  

12. İbn Adîy’in (ö.365/975), Musnedu Mâlik’i.151 13. Kâsım b. Asbağ’ın (ö.340/951), 

Musannef’i.152   

İbn Hacer’in kullandığı kaynaklarla ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken 

noktalardan biri de,  İbn Hacer’i çeşitli konularda tenkit eden Bedruddin el-Aynî’nin 

(ö.855/1451) onu intihal yapmakla suçlamasıdır. İbn Hacer de el-Aynî’nin şerhinde 

dile getirdiği intihal ve diğer konularla ilgili  tenkitlerine cevap vermek amacıyla 

İntikâdu’l-İ'tirâd adlı bir eser kaleme almıştır.153 

                                                                        
138 Ebu Ubeyde ve Ebu Huzeyfe, Mu’cemu’l-Musennefati’l-Varide fi Fethi'l-Bârî, s. 45.  
139  A.g.e., s. 59. 
140  A.g.e., s. 60.  
141  A.g.e., s. 63. 
142  A.g.e., s. 182. 
143  A.g.e., s. 107. 
144  A.g.e., s. 108. 
145  A.g.e., s. 125. 
146  A.g.e., s. 129. 
147  A.g.e., s. 238. Ayrıca bkz. Şafii, er-Risale, (Mukaddime)s. 15. ( Muhakkik notu). 
148 Ebu Ubeyde ve Ebu Huzeyfe,  a.g.e., s. 340. 
149  A.g.e., s. 431. 
150  A.g.e., s. 372. 
151  A.g.e., s. 381. 
152  A.g.e., s. 388. 
153 İbn Hacer ile Aynî arasında geçen tartışmalarla ilgili geniş bilgi için bkz. Sakallı, Talat, Hadis 

Tartışmaları İbn Hacer-Bedruddin Aynî, Ankara, 1996. 
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I. BÖLÜM 

İBN HACER’İN  BAB BAŞLIKLARIYLA İLGİLİ TENKİTLERE VERDİĞİ 

CEVAPLAR 

Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’i, yüze yakın kitap (ana bölüm) ve bunların 

altında sıralanmış olan üç bin dört yüz civarında babtan (alt bölüm) oluşmaktadır.154 

Buhârî’nin bab başlıkları ve bu başlıklarda dile getirdiği görüşler onun kitabının 

önemli özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh’te sadece 

hadisleri zikretmekle yetinmemiştir. Aynı zamanda bazı fıkhi meseleleri ve 

hadislerden istinbat ettiği hükümleri de kitabında zikretmiştir.  Bunları da kitabının 

bab başlıklarında dile getirmiştir.155   

Buhârî’nin eserini şerh edenler onun bab başlıkları üzerinde çokça durmuş ve 

onun fıkhi görüşlerini bab başlıklarından çıkarmaya çalışmışlardır. Bab başlığında 

                                                                        
154 Kirmanî, Sahihu’l-Buhârî bi Şerhi’-Kirmanî (el-Kevakibu’d-Derari fi Şerhi Sahihi’l-Buhârî), Daru 

İhyai’t-Turasi’l-Arabi,Beyrut, 1981, I, 12; Ebu’l-Abbas Şihabu’d-Din Ahmed b. Muhammed 
Kastalanî, İrşadu’s-Sari li Şerhi Sahihi’l-Buhârî,   el-Matbaatu’l-Meymeniyye, Mısır,1307, I, 27. 
Buhârî’deki kitab ve bablar hakkında farklı rakamlar verilmiştir: “ el-Câmiu’s-Sahîh’i Firebrî’den 
rivayet edenlerden Abdullah b. Ahmed el-Hamevî’nin sayımına göre eserde 108 kitab, Katip 
Çelebi’ye göre ise 100 küsur kitap, 3450 kadar bab bulunmaktadır. Muhammed Şerif Tokadî 
kitab sayısının 68, bab sayısının 3889 olduğunu söylemektedir. Eser üzerinde geniş bir fihrist 
hazırlayan Abdullah b. Muhammed el-Guneyman’a göre eserde 91 kitab, 3867 bab 
bulunmaktadır.” (Kandemir, M. Yaşar, el-Câmiu’s-Sahîh, DİA, VII, 114-123, İstanbul, 1993, s. 
115.) Kasım Kufralı el-Câmiu’s-Sahih’in 97 kitap 3730 babtan oluştuğunu belirtmektedir. 
(Kufralı, Kasım, Buhârî, İ.A. II, 771.) Elimizde bulunan Fethu’l-Barî  nüshasına göre ise kitap 
sayısı 97, bab sayısı 3980’dir. Bu ihtilafın önemli ölçüde nüsha farklılıklarından kaynaklandığı 
söylenebilir. el-Câmiu's-Sahîh’in kullandığımız nüshalarında yer alan bazı kitapların başka 
nüshalarda  yer almadığı belirtilmiştir. Bu da konuları birbirine yakın olan bazı kitapların tek isim 
altında zikredilmesinden kaynaklanmıştır. Bab sayılarının farklılığı da büyük ölçüde bundan 
kaynaklanmıştır, denilebilir.  İlerde görüleceği gibi bazı nüshalarda yer alan bir bab başlığı başka 
nüshalarda yer almamakta ve o baba ait hadisler kendinden önceki baba dahil edilmiş olmaktadır. 
Dolayısıyla zikredilen sayılar esas alınan nüshaya göre farklılık arzetmektedir. Ayrıca Buhârî’nin 
içinde hadis zikretmeden geçtiği bablar ile başlıksız bıraktığı bablar da farklı sayıların ortaya 
çıkmasında etkili olmuş olabilir. Bazı kişiler bu tür babları sayıya katmamış olabilirler. Mesela 
elimizde bulunan Sahîh-i Buhârî nüshasında böyle yapıldığını görüyoruz. Biz sayımımıza bu tür 
babları da kattık. K. Tefsir’in bablarını sayarken her bir sureyi tek bab olarak saymadık. Her 
birinin içinde kaç tane bab geçti ise ona itibar ettik. Sadece içinde herhangi bir babın 
zikredilmediği sureleri tek bab olarak kabul ettik. Bu sebeple de bablarla ilgili verdiğimiz rakam 
diğerlerinden daha yüksek çıktı. Bütün babları hesaba kattığımız için verdiğimiz rakamların  daha 
doğru olduğunu söyleyebiliriz. 

155 en-Nevevî, Ma temessu ileyhi Hacetu’l-Kari li Sahihi’l-İmam el-Buhârî, tah. Ali Hasan Ali 
Abdu’l-Hamid, Daru’l-Fikr, Amman, 1405, s.51 ; İbn Hacer, Hedyu’s-Sari Mukaddimetu Fethi’l-
Bari, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997, (II. Baskı), s. 8. 
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dile getirilen hususlarla, babta nakledilen hadislerin arasındaki münasebeti tespit 

etmek için çok uğraşmışlardır. Tartışmalara yol açmış olan bab başlığı ile hadisin 

uygunluğu meselesinden dolayı Buhârî’ye eleştiriler yöneltilmiştir. Bu hususla ilgili 

eleştiriler, kitabının birinci babı olan “babu keyfe kâne bed’u’l-vahy” ‘de rivayet 

ettiği “Ameller niyetlere göredir”156 hadisiyle birlikte başlamıştır.157  

Buhârî’nin bab başlıklarını oluştururken kendinden önceki hadis edebiyatının 

tesirinde kalıp kalmadığı da tartışma konusu olmuş ve bablara göre eserini tasnif 

etmesinin ona özgün olduğu  İbn Hacer tarafından iddia edilmiştir.158 Babların 

sıralanışı ve aralarındaki uyum, bazı bab başlıklarından sonra herhangi bir  hadisin 

zikredilmemiş olması, bazı  hadislerin başlıksız olarak zikredilmesi  de tartışmalara 

konu olmuştur. Bunların  Buhârî’nin eserini tamamlayamamasından kaynaklandığı 

ileri sürülmüştür.159 Bab başlıklarındaki istinbatları ve bunları delillendirme şekli, 

buralarda kendi şartlarına uygun olmayan hadislere yer vermesi,  el-Câmiu’s-

Sahîh’in eleştiri konusu yapılmış başka yönlerini teşkil ederler. Şimdi bütün bu 

konuları ele alacağız.  

I.1.Babların Tasnifinde Buhârî’nin Önceki Edebiyatın Etkisinde 

Kalması 

Yukarıda belirtildiği gibi Buhârî kitabını bablara göre tasnif etmiştir. Onun bu 

konuda kendinden önceki kaynaklardan ve şeyhlerinden etkilenip etkilenmediği 

tartışma konusu olmuştur. Genellikle, Buhari’nin ilk önce kitabının bablarını 

meydana getirdiği, daha sonra da bablara uygun hadisleri yerleştirdiği iddia 

edilmektedir.160 Adeta, önce kitabın şemasını oluşturmuş, ondan sonra da kendi 

şartlarına uygun olan hadisleri bu şemanın içine yerleştirmiştir. Fuad Sezgin ise 

böyle bir şeyin imkansız olduğunu ifade etmektedir: “Yüze yakın fasıl ve üç bin dört 

yüzü mütecaviz babı ihtiva eden bir kitap161 için böyle bir şeyi önceden hazırlamanın 

maddeten imkansızlığından başka, Sahih’in hususiyetlerinin bütün halindeki 

                                                                        
156  Buhârî, 1, Bed’u’l-Vahy, 1, (I,2). 
157  İbn Hacer, a.g.e.,s. 14. Ayrıca bkz. Fethu’l-Bari, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut,1997, I, 9 vd. 
158  Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 196. 
159 Bkz. el-Bâcî, Ebu’l-Velid, et-Ta’dil ve’t-Tecrih li men Harrece anhu’l-Buhârî fi’l-Cami’i’s-Sahih, 

Tah. Ahmed Lebzar, Fas, 1991, I, 287. 
160 Nasiru’d-Din İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevari ala Ebvabi’l-Buhari, tah. Ali Hasan Ali Abdu’l-

Hamid, el-Mektebu’l-İslami, Beyrut, 1990, s.36. 
161  Bkz. Kastalanî, İrşadu’s-sârî, li Şerhi Sahihi’l-Buhârî, I, 27. 
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mülahazasının neticesiyle asla bağdaşmayacak olan bu iddianın, Goldziher tarafından 

da kolaylıkla benimsendiği162 görülmektedir.”163  

Buhârî’nin, babların tasnifinde ve düzeninde başkasından etkilenmeden 

bunları meydana getirdiğini, bunu ilk defa yapanın o olduğunu ve bu konuda kimseyi 

taklit etmediğini belirten İbn Hacer (ö.852/1448), onun bu konuda şeyhlerine tabi 

olduğunu belirten Kirmanî’ye (ö.787/1384) itirazda bulunmakta ve bu iddianın 

Buhârî’nin meziyetini ortadan kaldıracağını ifade etmektedir.164  Kirmanî, iddiasını 

Buhaî’nin Kitabu’l-İman’da “Adamın biri Rasulullah’a (s.a.v.): ‘En hayırlı İslam 

hangisidir?’ diye sordu. Rasulullah (s.a.v.): ‘Yemek yedirmen ve tanıdığın ve 

tanımadığın kişilere selam vermendir,’ dedi,”165 şeklindeki hadisi iki ayrı şeyhinden  

rivayet etmesine dayandırmaktadır.166  

Buhârî, söz konusu hadisi önce “Yemek yedirmek İslam’dandır” babında 

(Babu İt’amu’t-Ta’ami mine’l-İslam) şu isnadla zikretmektedir: Amr b. Halid – el-

Leys – Yezid – Ebu’l-Hayr – Abdullah b. Amr.167 Daha sonra “Selamı yaymak 

imandandır” babında (Babu İfşai’s-Selam Mine’l-İman) aynı hadisi, Kuteybe – el-

Leys – Yezid b. Ebi Habib – Ebu’l-Hayr – Abdullah b. Amr, tarikiyle 

zikretmektedir.168 Böylece iki ayrı şeyhinden aynı isnadla hadisi nakletmektedir. 

Bunun üzerine Kirmanî, Kuteybe’nin rivayetinin şerhi esnasında şu yorumu 

yapmaktadır: “Eğer, hadis olduğu gibi daha önce geçti, niye tekrar zikretti, dersen, 

şöyle derim: Orada it’am’ın İslam’dan olduğuna, burada da selam vermenin 

İslam’dan olduğuna delil getirmek için zikretti. Eğer orada veya burada İt’am’ın ve 

Selam’ın İslam’dan Olması Babı, şeklinde ikisini bir yerde zikretmesi ona yeterdi ve 

amaç hasıl olurdu, dersen ben de şöyle derim: Amr b. Halid, hadisi it’am’ın 

                                                                        
162 Goldziher, Ignaz, Muslim Studies (Muhammedanische Studien) İngilizceye çev. J. R. Barber ve S. 

M. Stern, London, 1971, II, 217. Goldziher’in konuyla ilgili sözleri, “...Kitabın bu eğilimi, 
Buhârî’nin bazen başlığa uygun bir hadis bulamadığı gerçeğini de açıklamaktadır. Yazar bütün 
fıkıh için uygun hadisleri dolduracağı bir şema hazırlamıştı...”, şeklindedir.  

163 Sezgin, M. Fuad, Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, Kitabiyat, Ankara, 2000, s.105.  
164  İbn Hacer, Fethu’l-Bari, I, 196. 
165  Buhârî, 2,İman, 6 (I, 9) ; 20, (I, 12-13). 
166  Kirmanî’nin, Buhârî’nin bablarının tanziminde ve muhtevalarının tasnifinde şeyhlerine tabi 

olduğunu sık sık ve en vazıh bir şekilde iddia ettiğini belirten Fuad Sezgin, onun bu iddialarını ilk 
olarak Buhârî’nin Kitabu’l-İlim’de aynı hadisi birbirini takip eden iki babta iki şeyhinden ayrı 
ayrı rivayet ettiğini görünce dile getirdiğini belirtmektedir. (bkz. Sezgin, a.g.e., s. 106). Halbuki, 
Kirmanî  iddiasını yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, daha önce,   Kitabu’l-İman’da (Babu 
İfşai’s-Selami mine’l-İman’da) dile getirmektedir. Bkz. Kirmanî,  a.g.e., I, 199. 

167  Buhârî, 2, İman, 6, (I, 9). 
168  Buhârî, 2, İman, 20, (I,12-13). 
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İslam’dan olduğunu beyan konusunda, Kuteybe de selâmın İslam’dan olduğunu 

beyan konusunda zikretmiş olabilirler. Bu sebeple Buhârî, her raviye, rivayetinde 

kastettiği şeyi izafe etmek suretiyle ikisini birbirinden ayırmıştır.”169 

İbn Hacer, Kirmanî’nin bu iddialarını şu şekilde cevaplamaktadır:  

Buhârî, hadisin metnini tekrar ettiğinde, onun birden fazla tarikle rivayet 

edildiği şeklinde isnadla ilgili bir faydayı belirtmek için, hadisi el-Leys’ten alan iki 

şeyhinden ayrı ayrı zikretmiştir. Zira o, bir hadisi iki ayrı yerde hiçbir değişiklik 

yapmadan tekrar etmez. Kirmanî, Buhârî’nin hükmü tek başlık altında toplayıp, 

hadisi her iki şeyhinden  birlikte rivayet etmemiş olmasının  sebebini şeyhlerinin her 

birinin hadisi ayrı bir konuda ona rivayet etmiş olabilecekleri ihtimaliyle 

açıklamıştır. Bu faydasız bir cevaptır. Zira bu iddia Buhârî’nin şeyhlerinin her biri 

için bablara göre tasnif edilmiş eserlerin varlığının sübutuna bağlıdır. Halbuki onların 

böyle eserleri yoktur. Çünkü Kuteybe ile Amr’ın hayatını inceleyenler, onların 

bablara göre tasnif edilmiş bir eserlerinin varlığından söz etmemişlerdir. Ayrıca 

bundan Buhârî’nin bab başlıklarında taklit yaptığı sonucu çıkmaktadır. Buhârî 

hakkında yaygın kanaat ise, onun hadislerden hükümler çıkarmada ve onları bab 

başlığında zikretmede, başkalarının ona ulaşamayacağı ölçüde, uzmanlaşmış 

olduğudur. Bir de musannifin, hadisleri ayrı ayrı işitmiş olsa bile, onları bir arada 

zikretmesi imkansız olmadığından, Kirmanî’nin açıklamaları yukarıda sorduğu 

soruya cevap teşkil etmemekte ve soru cevapsız kalmaktadır. Buhârî’nin yaptığından 

anlaşılan, daha önce de belirttiğimiz gibi, onun amacının imanın şubelerini saymak 

oluşudur. O, her bir şubeye vurgu yapmak için bir bab tahsis etmiştir. Vurgunun 

kendisi de te’kîde muhtaç olduğu için bab başlıklarını birbirinden ayırmıştır.170   

İbn Hacer’in eleştirilerine karşılık bir diğer Buhârî şarihi Aynî (ö.855/1451), 

Kirmanî’nin cevabının yerinde olduğunu belirttikten sonra: “Musannif iki rivayeti 

birleştirseydi, her bir şeyhinin hadisi tahsis ettiği konuyu değiştirmiş olurdu. O, 

değişiklik yapmak istemediğinden şeyhlerine tabi olmuş ve rivayetleri farklı bablarda 

zikretmiştir,” demektedir.171 Buhârî şarihlerinden Kastalanî ise, bu tartışmaya 

                                                                        
169  Kirmanî, a.g.e., I,199.  
170  Fethu’l-Bari, I, 112. 
171  Aynî, Umdetu’l-Kari Şerhu Sahihi’l-Buhârî, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1348, I,198.  
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girmeyip, Buhârî’nin aynı hadisi tekrar ederken her seferinde ayrı bir şeyhinden 

almak suretiyle  isnad zenginliği sağladığını dile getirmiştir.172  

Kirmanî, aynı görüşünü Buhârî’nin Kitabu’l-İlim’de İbn Ömer’den gelen bir 

hadisi birbirini takip eden iki babta farklı iki isnadla iki ayrı şeyhinden rivayet etmesi 

üzerine tekrar dile getirmektedir.173 Buhârî, İbn Ömer’den gelen, “Hz. Peygamber 

(s.a.v.), “Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki yaprakları dökülmez ve o Müslüman 

kişiye benzemektedir. Bana onun ne olduğunu söyleyin, dedi.....”174 hadisini, 

“Muhaddisin haddesena veya ahberena ve enbeena demesi babı”nda (Babu Kavli’l-

Muhaddisi “Haddesena” ev “Ahberena” ve “Enbeena”) şeyhi Kuteybe’den 

(Kuteybe – İsmail b. Cafer – Abdullah b. Dinar – İbn Ömer tarikiyle) rivayet 

etmektedir. “İmamın ashabının bilgisini ölçmek için meseleyi onlara arz etmesi 

babı”nda ( Babu Tarhi’l-İmam el-Mes’eleh ‘ala Ashabihi Li-yahtabire Ma İndehum 

mine’l-İlim) ise aynı hadisi şeyhi Halid b. Mahled’den ( Halid b. Mahled – Suleyman 

– Abdullah b. Dinar – İbn Ömer, tarikiyle) rivayet etmektedir. 

İbn Hacer, Halid b. Mahled’in hadisini şerh ederken hem hadisin tekrar 

edilme sebebini açıklamakta, hem de Kirmanî’nin söz konusu görüşlerine cevap 

vermektedir: “Buhârî, İbn Ömer’in zikredilen hadisini bir öncekinin lafzına yakın bir 

lafızla nakletmektedir. Gereksiz yere tekrarda bulunmaktadır, diyenlerin itirazını 

cevaplamak için farklı bir isnadla zikretmiştir. Kirmanî’nin, “Buhârî, şeyhlerinin 

kendi kitaplarında koydukları bab başlıklarına (tercemelere) uymak için, Kuteybe’nin 

hadisini “tahdis” ve “ihbar”ın anlamını açıklamak, Halid’in hadisini de “imamın 

meseleyi ashabına arz etmesi” konusunu açıklamak için zikretmiştir. Böylece her bir 

hadisi şeyhinin kendisine rivayet ettiği hususta kullanmıştır,” şeklindeki görüşü  

makbul değildir. Buhârî’’yi tanıyan, ilimdeki genişliğini ve tasarrufundaki 

mükemmelliğini bilenlerin  hiçbirinden, onun bab başlıklarında taklit yaptığına dair 

bir kayda rastlamadık. Eğer böyle olsaydı onun başkasından bir farkı (meziyeti) 

kalmazdı. İmamların çoğundan, Buhârî’nin kitabının belirgin (üstün) özelliklerinden 

birinin de bab başlıklarındaki tasarrufuyla  ilgili olduğu konusunda nakiller gelmiştir. 

Kirmanî’nin iddiasına göre ise onun böyle bir meziyeti yoktur.  Zira o, bu konuda 

şeyhlerini taklit  etmiştir. Ayrıca Kuteybe ve Halid b. Mahled’in  hayatlarını 
                                                                        
172  Kastalanî, İrşadu’s-sârî li Şerhi Sahihi’l-Buhârî, I, 111. 
173  Kirmanî, a.g.e., II, 13. 
174  Buhârî, 3, İlim, 4, 5, (I,22). 
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anlatanların hiç biri, bırakın bab başlıklarını tetkik etmeyi, onlar için bablara göre 

tasnif edilmiş her hangi bir eserden bile söz etmiş değildir. Kirmanî, bu görüşünü 

eserinin değişik yerlerinde zikretmektedir. Ondan önce böyle bir iddiada bulunan 

birine rastlamadım.”175  

Daha önceki örnekte olduğu gibi burada da Aynî, Kirmanî’nin görüşlerini 

kabul etmektedir.176 Kastalanî ise bu örnekte de söz konusu tartışmaya girmemiş ve 

Buhârî’nin farklı bir isnadla hadisi zikretmekle isnadla ilgili bir faydayı sağlamış 

oluğunu dile getirmekle yetinmiştir.177  

Kirmanî, bu görüşünü K. Nikah’ta maddi durumu iyi olmayıp Kur’an’ı bilen 

kişinin evlendirilmesi babında Buhârî’nin, “bu konuda Sehl b. Said’in hadisi 

vardır”178 şeklindeki sözü üzerine tekrar etmiştir.179 Buhârî, burada bab başlığında bu 

sözü söyledikten sonra İbn Mesud’tan, kanaatimizce başlığa uygun olmayan, savaş 

esnasında kadınsız kalmaları sebebiyle kendilerini hadım etmek için izin istediklerini 

belirten hadisi rivayet etmektedir.  Kirmanî, Buhârî’nin,  Sehl’in hadisini daha önce 

zikrettiği ya da şeyhi bu hadisi ona bu konuda rivayet etmediği için böyle yaptığını 

söylemektedir. İbn Hacer, bu görüşe itiraz edip, daha önce bunu söyleyeni 

görmediğini ve cumhura göre bab başlıklarının çoğunun  Buhârî’nin kendi tasarrufu 

(min tasarrufihi) olduğunu belirttikten sonra, “Bu, Kirmanî’nin dilinden düşürmediği 

bir şeydir”, demektedir.180  İbn Hacer’in bu tutumuna karşılık Aynî burada 

Kirmanî’nin görüşüne hiç değinmemiştir.181 Muhtemelen daha önce Kirmanî’nin 

görüşüne katıldığı için burada dile getirme ihtiyacı duymamış olmalıdır.  

İbn Hacer’in, “İmamların çoğundan Buhârî’nin kitabının belirgin 

özelliklerinden birinin bab başlıklarındaki tasarrufuyla ilgili olduğu konusunda 

nakiller gelmiştir” deyip kimsenin adını zikretmemiş olması manidardır. Ayrıca, bu 

şekilde nakillerin varlığını kabul etsek bile bu, Buhârî’nin bab başlıklarında 

şeyhlerinden etkilenmediği anlamına gelmez. Sadece bab başlıklarını güzel bir 

şekilde düzenlemiş olduğu anlamına gelebilir.  

                                                                        
175 Fethu’l-Bari, I, 196.  
176 Aynî, a.g.e., II, 16. 
177 Kastalanî,  a.g.e. I, 155. 
178 Buhârî, 67, Nikah, 6, (VI,118). 
179 Kirmanî, a.g.e., XIX, 60. 
180 Fethu'l-Bârî, IX, 144.  
181 Bkz. Umdetu’l-Karî, XX, 70. 
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İbn Hacer, Buhârî’nin babların tertibinde şeyhlerine tabi olmadığını 

savunurken, kaynaklarda Buhârî’nin şeyhlerinin bablara göre tasnif edilmiş 

kitaplarının varlığına dair bir bilginin bulunmayışını da delil olarak ileri sürmektedir. 

Bu delilin pek sağlam olmadığını belirten Fuad Sezgin, İbn Hacer’in bu görüşlerini 

şu şekilde eleştirmektedir: “İbn Hacer’in bunların musannef eserlerine aid her hangi 

bir bilgiye sahip olmadığı şeklindeki iddiası pek sağlam değildir. Zira bu haberler 

umumiyetle çok şöhret sahibi olanlar hakkında veya herhangi vesilelerle bize kadar 

gelmektedir. Bundan başka Kuteybe b. Said’in hadise aid enteresan bir kitap sahibi 

olduğunu, şeyhlerinin isimleri üzerine muhtelif renkli işaretler koyduğunu bizzat İbn 

Hacer nakletmektedir.182 ez-Zehebî  (ö.748/1347) de onun üç tabakadan hadis 

yazdığını kaydetmektedir.183 Aynı zamanda Buhârî ondan 308, Muslim ise 680 hadis 

nakletmektedir.184  I. Lahika’da185 görüleceği vechiyle Kuteybe’nin hadisleri geniş 

bir dağılım arz etmektedir. Bu keyfiyet onun, Buhârî’nin doğrudan doğruya 

yararlandığı eserlerden birinin sahibi olduğunu göstermektedir....”186  

Buhârî’nin babların tasnifinde şeyhlerinin tesirinde kaldığını belirtip, İbn 

Hacer’i eleştiren Sezgin,  görüşünü ispatlamak için, yukarda dile getirilenlere ek 

olarak, Buhârî’nin Sahih’ini İmam Malik’in (ö.179/795) Muvatta’ı ve Ma’mer b. 

Raşid’in (ö.152/769) Cami’iyle mukayese etmektedir. Buhârî’nin, “bablarına İmam 

Malik’in bab başlarında serdettiği hadisleri alarak yerleştirmesi, bu babların 

taksimatında da aynı unvanları, kendilerini takib eden hadislerle birlikte almış 

bulunması,  mevcud hadis edebiyatının tasnifinden faydalanmış olduğuna kail 

şarihlerin lehine, hasseten İbn Hacer’in reddi aleyhine kuvvetli bir delil olarak ortaya 

çıkmaktadır... Meselâ, Muvatta’nın “İstihâda” bahsindeki iki hadisin aynı isimle 

alınması ve Muvatta’nın  “er-Ruhsa fi’s-salât fi’s-savbi’l-vahid” adlı babının ihtiva 

ettiği hadisle birlikte alınması, “Mâ câe fi’s-salat”  ve “el-Mescid”, “Sutretu’l-

musallî”, “Fadlu salâti’l-cemâ’a” ve bunların en bariz misallerinden olmak üzere 

                                                                        
182  Bkz. İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1984, VIII, 322. 
183  Bkz. ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffaz, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, tsz. II, 446.  
184  Bkz. İbn Hacer, a.g.e., VIII, 322. 
185  Bkz. Sezgin, Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, s. 213  vd. 
186  A.g.e., s. 107, ( 273 numaralı dipnot). 
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Muvatta’daki “Kusûf” babını teşkil eden dört aynı hadisin faslın babları içine alınmış 

olması bu kabildendir.”187   

İbn Hacer, Kirmanî’nin iddialarını reddetmesine rağmen zaman zamn kendisi 

de benzer açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, onun kendisiyle çelişkiye 

düştüğünü gösterdiği gibi, Kirmanî’nin ve Fuad Sezgin’in iddialarını 

desteklemektedir.  İbn Hacer’in bu tür açıklamalarda bulunduğu bazı örnekler 

şunlardır:  

Buhârî, Kitabu’l-Cihad’da: “Hayır, kıyamet gününe kadar atların alınlarına 

dökülen saçlarında (yelelerinde) düğümlenmiştir,” hadisini delil göstererek, cihadın 

sürekliliğini ifade eden bir başlık koymuştur. (Babu’l-cihadi mâdin ma’a’l-berri ve’l-

faciri li kavli’n-nebiyyi s.a.v. “el-Haylu ma’kudun fi navasiha el-hayru ila yavmi’l-

Kiyama” ) 188  İbn Hacer, Buhârî’den önce Hz. Peygamber’in (s.a.v. ) bu hadisiyle 

İmam Ahmed b. Hanbel de (ö. 241) istidlalde bulunmuştur, demektedir.189 Buna göre 

Buhârî’nin bab başlığını koyarken İbn Hanbel’den etkilenmiş olma ihtimalinden söz 

edebiliriz. Kanaatimizce, İbn Hacer’in bu ihtimale işaret eden ifadeleri, bab 

başlıklarının  orijinal olduğu şeklindeki iddiasıyla çelişmektedir.  

                                                                        
187 A.g.e., s. 111.  Sezgin, kitabında “kusuf” ile ilgili rivayetleri karşılaştırmaktadır. Biz de burada 

sadece ismine işaret etmekle yetindiği bablardan bazılarını ve içindeki rivayetleri, ek bir yarar 
sağlaması için karşılaştıralım.    Örnek  1.  Muvatta, 2, Taharet, 29, (I,61) ; Buhârî, 6, Hayz, 8, ( 
I, 79). Malik, “Babu’l-mustahada” başlığı altında Hişam b. Urve – Babasından (Urve) – Hz. Aişe 
isnadıyla şu hadise yer vermektedir: “Fatma bint Ebi Hubeyş, ya Rasulallah, ben 
temizlenemiyorum (kan kesilmiyor) , namazı terk edeyim mi? dedi. Rasulullah (s.a.v.)dedi ki: 
“Bu bir damar [çatlaması]dır, adet kanaması değildir. Adet kanaması  olunca namazı terk et. 
Süresi bitince de yıkan ve namaz kıl.” Buhârî de aynı hadisi, Abdullah b. Yusuf  kanalıyla 
Malik’ten aynı isnadla nakletmiş ve başına da “Babu’l-İstihada” şeklinde başlık koymuştur. 
Sezgin, istihadayla ilgili iki hadisten söz etmektedir. Fakat biz sadece bir hadis tespit edebildik.    
Örnek  2. ;  Malik, Babu’r-ruhsa fi’s-salâh fi’s-savbi’l-vahid’’te İbn Şihab – Said b. el-Museyyeb 
– Ebu Hureyre isnadıyla şu  hadisi  rivayet etmektedir. “Bir kişi Rasulullah’a (s.a.v.) tek elbise 
içinde kılınan  namaz hakkında sordu. Rasulullah (s.a.v.), her birinizin iki elbisesi var mı ki? 
dedi.” (Muvatta, 8, Salatu’l-Cemaa, 9, [I,140]).Buhârî de Babu’s-salâh fi’s-savbi’l-vahid 
multehifen bih’te Abdullah b. Yusuf – Malik – İbn Şihab – Said b. el-Museyyeb – Ebu Hureyre  
isnadıyla aynı  hadisi  rivayet etmektedir. (Buhari, 8, Salat, 4, [I, 94]).  Örnek  3. Malik, Babu 
fadli salati’l-cemaa ala salati’-fez’de Nafi’ vasıtasıyla  Abdullah b. Ömer’den “Rasulullah (s.a.v.) 
dedi ki: Cemaatla kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür,”  hadisini  
rivayet etmektedir. (Muvatta, 8, Salatu’l-Cemaa, 1, [I,129]). Buhârî de Babu Fadli’s-salati’l-
cemaa’de Abdulah b. Yusuf – Malik – Nafi’ – Abdullah b. Ömer isnadıyla aynı  hadisi  rivayet 
etmektedir.(Buhari, 10, Ezan, 30, [I,158]). Ma’mer b. Raşid’in Cami’i ile ilgili mukayese için 
bkz. Fuad Sezgin, Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma’mer b. Raşid’in Cami’i, Türkiyat 
Mecmuası, X, s. 115- 134. 

188 Buhârî, 56, Cihad, 43, (III,215). 
189 Fethu’l-Bâri, VI, 70. 
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İbn Hacer’in Kirmanî’nin iddialarına benzer değerlendirmeler yaptığını 

gösteren örneklerden biri de şudur:  Buhârî, Hz. Meymune’den gelen: “Hz. 

Peygamber (s.a.v.) seccadenin )ةrs�wا(  üstünde namaz kılardı”190  hadisini hocası 

Ebu’l-Velid’ten, müstakil bir bab başlığı altında muhtasar olarak rivayet etmektedir.  

İbn Hacer,  Buhârî’nin aynı hadisi daha önce iki ayrı yerde hocaları el-Hasan b. 

Mudrik191 ile Musedded’ten192 tam metniyle nakletmesine rağmen, burada muhtasar 

olarak rivayet etmiş olmasının, hocası Ebu’l-Velid’in hadisi ona muhtasar olarak 

rivayet etmesinden kaynaklandığını belirtmektedir.193 Dolayısıyla Buhârî hocasının 

rivayet şekline göre hadis için bir bab oluşturmaktadır ki, kanaatimizce bu görüş 

Kirmanî’nin görüşünden çok da farklı bir görüş değildir. 

 Kirmanî’nin iddialarını destekleyebileceğini düşündüğümüz bir başka  örnek 

de şudur: Buhârî, Hâtib b. Ebi Beltaa’nın Mekkelilere bir kadınla mektup 

göndermesini anlatan  hadisi kitabının değişik yerlerinde Hz Ali’den  rivayet 

etmektedir. Hadisi son olarak, te’ville başkalarını küfür vb. şeylerle suçlamayla ilgili 

babta194 Musa b. İsmail (Ebu Seleme el-Minkarî) – Ebu Avane – Husayn (b. 

Abdurrahman) – fulân – Ebu Abdurrahman – Hz. Ali isnadıyla  rivayet etmektedir. 

Görüldüğü gibi  hadisin isnadı kusurludur. Halbuki daha önce aynı  hadisi hocaları 

İshak b. İbrahim ve Yusuf b. Behlul vasıtasıyla   Abdullah b. İdris - Husayn - Sa’d b. 

Ubeyde – Ebu Abdurrahman – Hz. Ali isnadıyla müphem kişinin ismini vererek iki 

ayrı yerde zikretmektedir.195  

 Buhârî,  hadisi burada müphem bir  ravinin bulunduğu bir isnadla  rivayet 

etme ihtiyacını neden hissetmiş olabilir? Bunu sadece  hadisi olduğu gibi tekrar 

etmek durumuna düşmemek için yaptığı söylenebilir mi? Kirmanî’nin naklettiğimiz 

örneklerle ilgili olarak ifade ettiği gibi, hocası  hadisi bu konuyla ilgili olarak ona bu 

isnadla rivayet ettiği için o da onun yolunu takip ederek bu şekilde   rivayet etmiş 

olamaz mı? Kanaatimizce bu, göz ardı edilmemesi gereken bir ihtimaldir.   Buhârî, 

hocası Ebu Seleme Musa b. İsmail el-Minkarî’yi  (ö.223/847) takip etmiş olabilir. 

İbn Hacer’in bu tür ihtimalleri geçersiz kılmak amacıyla, “bunu söyleyebilmek için 

                                                                        
190 Buhârî, 8, Salat, 21, (I/101). 
191 Buhârî, 6, Hayız, 30 (I/85).  
192 Buhârî, 8, Salat, 19 (I/100).  
193 Fethu’l-Bârî, I, 647. 
194  Buhârî, 88, İstitabetu’l-Murteddîn, 9, (VIII,54).  
195  Buhârî , 46, Mağazi, 9, (V, 9); 79, İsti’zan, 23, (VII, 134). 
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hocasının bir kitabının olduğunu bilmemiz gerekmektedir,” şeklindeki itirazına, 

“hocasının bir kitabının varlığından söz edilmektedir,” diyerek cevap verilebilir. 

Nitekim  el-Mizzî, (ö.742/1341) Ebu Seleme’nin bir eseri olduğunu gösteren şöyle 

bir olay nakletmektedir: el-Hasan b. el-Kasım b. Duhaym ed-Dimaşkî, Muhammed 

b. Süleyman el-Minkarî’den şunları nakletmektedir: Yahya b. Main, Basra’ya geldi 

ve Ebu Seleme’den  hadis yazdı. “Ya Eba Seleme, bana kızmazsan sana bir şey 

söylemek istiyorum, dedi. Ebu Seleme, söyle, dedi.  (Yahya b. Main) dedi ki: 

Hemmam - Sabit – Enes - Ebu Bekir isnadıyla gelen mağara hadisini senin 

ashabından  rivayet eden olmamıştır. Sadece Affan ve Hibban tarafından rivayet 

edilmiştir. O  hadisi, kitabının içinde de bulamadım. Onu kitabının kapağında 

buldum. Ebu Seleme, ne demek istiyorsun, dedi. Yahya, bana Hemmam’dan 

işittiğine dair yemin edeceksin, dedi. (Ebu Seleme) şöyle dedi: Benden yirmi bin  

hadis yazdığını söyledin. Eğer sana göre o hadislerde doğru (sadık) isem bir  hadiste 

beni yalanlaman gerekmiyor. Yok eğer sana göre yalancı isem beni o  hadiste 

doğrulamanın gereği de yoktur. Eleştirmek için benden bir şey yazma. Eğer ben bu  

hadisi Hemmam’dan işitmediysem  Burre binti Ebi Asım üç talakla boş olsun. 

Allah’a yemin ederim ki asla seninle konuşmayacağım”196  

Görüldüğü gibi bu anekdot, Ebu Seleme’nin bir kitabının bulunduğunu açıkça 

göstermektedir. Kısacası, Buhârî’nin kendinden önceki edebiyatın tasnif metodundan 

yararlanarak eserini kaleme aldığı, şeklindeki iddianın temelsiz olmadığı ortadadır. 

İbn Hacer’in Buhârî’nin muallak rivayetlerini vasletmeye çalışırken de kendi 

iddiası aleyhinde deliller sunduğunu belirten Fuad Sezgin, bu konuda şöyle 

demektedir: “Buhârî’nin üzerinde şeyhlerinin kitaplarının söz konusu tesirinin 

mevcudiyetini tasavvur veya iddia etmeyi, şerhiyle uğraştığı kitabın meziyetlerini 

azaltır endişesiyle redde çalışan İbn Hacer, bizi bu hususta dolaylı olarak 

aydınlatanların başında gelmektedir. Onun şerhinde verdiği malumattan başka 

Ta’liku’t-Ta’lik adlı eserini Buhârî’nin bir nevi, kaynaklarının tetkiki addedebiliriz. 

Sahih’te beşte bire yakın bir yer işgal eden muallak hadislerin tahrici esnasında, bu 

hadislerin îsâl edilmiş olduğu kaynaklardan, zaman bakımından Buhârî’ninkine 

takaddüm edenlerin zikri hadis edebiyatının kaybolmuş bulunan kısmı hakkında 

                                                                        
196 el-Mizzî, Tehzibu’l-Kemal fi Esmai’r-Rical, thk. Beşşar Avvad Maruf, Messesetu’r-Risale, Beyrut, 

1980, XXIX, 26.      



 34  
 

 

geniş bir bilgi vermekte, diğer taraftan Kirmanî’nin Buhârî’yi kendinden evvelki 

edebiyatın bablarına tabi olmuş göstermesi hususunda reddettiği fikrinin kendi 

aleyhindeki delillerini ortaya koymaktadır. Hatta  onun Buhârî şerhi, bu tip delilleri 

reddiyle birlikte yan yana muhafaza etmektedir.”197  

Sezgin, İbn Hacer’in Buhârî’nin “Kitâbu’l-imân”da muallak olarak bıraktığı 

bir hadisin Abdurrahman b. Ömer ez-Zuhrî’nin (ö.246/860) Kitabu’l-İmân’ında 

vasledilmiş olduğunu söylemiş olmasını,198 bazı babların kaynağı olarak 

Humeydî’nin bab esasına göre  tasnif olunmuş Musned’ini199 zikretmiş olmasını,200 

Fadâilu’l-Kur’an ile ilgili hadislerin farklarını Ebu Ubeyd’in (ö.221/835) Fadâilu’l-

Kur’an’ında rivayet edilenlerle karşılaştırarak göstermiş olmasını201 örnek olarak 

zikrettikten sonra şöyle demektedir:”Çoğu kaybolup da bize kadar gelmemiş olan 

Fadâilu’l-Kur’an unvanlı müellefattan sadece Ebu Ubeyd’e ait olanla Buhârî’nin 

alakalı bab ünvanlarının mukabelesi, bize kafi bir fikir verecektir. Bununla beraber, 

Buhârî’nin Sahîh’in bablarını meydana getirirken aynı mevzuda bir tek kitaba değil, 

birçoklarına müracaat ile bir sentez yaptığı anlaşılıyor. Esasen onun işini, bu 

sentezdeki muvaffakiyetiyle ölçmek lazımdır. Yoksa kendinden evvelki hadis 

literatüründen muhtasar bir Câmi’ meydana getirmeye kalkışırken 3400 kadar babını 

bizzat ortaya koymayıp, şeyhlerinin eserlerine tabi olduğunu söylemek, elbette onun 

meziyetini azaltmak demek değildir.”202  

 Bu konuya son vermeden önce, zikrettiğimiz görüşleri sebebiyle Fuad 

Sezgin’in maruz kaldığı bir eleştiriye değineceğiz. el-İmam el-Buhârî Muhaddisen ve 

Fakîhen adlı eserin sahibi el-Huseyni Abdulmecid Haşim, Fuad Sezgin’in bu 

görüşünü eleştirmek için Abdulgani Abdulhalik’in Mukaddimetu’l- Buhârî  adlı 

eserinden şu nakilde bulunmaktadır:  

 “Fuad Sezgin, Buhârî’nin, Malik’in Muvatta’ı gibi kendinden önceki 

kaynaklardan yararlandığını ve onların hadislerini olduğu gibi aldığını, iddia 

etmektedir. Fuad Sezgin, şu anda Almanya üniversitelerinde Dinler (Tarihi) hocası 

                                                                        
197 Sezgin, Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, s. 114. 
198 Bkz. İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 22. 
199Sezgin’in, Humeydî’nin Musned’i hakkındaki bu ifadelerini neye dayanarak söylediğini anlamak 

mümkün değildir. Zira Musnedler bablara göre tasnif edilmiş kitaplar değildir. 
200 Bkz. İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 35, 42. 
201 Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, IX, 24, 54, 77, 78, 124.  
202 Sezgin,  a.g.e., s. 115. 
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olarak çalışmaktadır. Batılılar, bu tür kişiler vasıtasıyla İslam hamilerinin 

çalışmalarına şüphe düşürmeye çalışmaktadırlar.  

Bu Dinler Tarihi hocası, sanki Buhârî’nin hadis almak için çıktığı 

yolculukları bilmiyor ve onun Sahîh’ini tanımıyor gibidir. Zira Buhârî’nin Sahih’i 

veya fihristi incelendiğinde onun babların tertip ve düzeninde ve fıkhi istinbatları bab 

başlıklarında dile getirmede ilk olduğu anlaşılır.  Buhârî, kendinden önceki çok 

sayıda kaynaktan yararlanmıştır. O, kendi kendine yeni hadisler ortaya çıkarmış 

değildir.  Bundan dolayı da ayıplanamaz.  

Sezgin, muhaddisin kendinden önceki dönemde bulunmayan hadisleri kendi 

kendine ortaya çıkarması, kendinden önceki kaynaklara bakmaması ve yazılı hiçbir 

kaynaktan yararlanmayıp bütün müelliflere karşı inatla durması gerektiğini 

zannetmektedir. 

Fuad Sezgin’in bu dar görüşünü şu şekilde düzeltebiliriz: Buhârî, her sika 

raviden hadis almıştır. Tek bir bahçeyle yetinmemiş, bütün bahçelere uğrayıp 

onlardan nasiplenmiştir. O, binlerce kişiden hadis rivayet etmiştir. Bu şekilde eserini 

meydana getirmiş ve hadisin tüm kısımlarını onda toplamıştır.”203   

Yukarıdaki ifadelerde yazar, Almanya’da çalıştığı için Fuad Sezgin’in 

Batılıların emellerine alet olduğunu söyleyerek onu töhmet altında bırakmaktadır. Bu 

iddiaların ciddi bir ilim adamına yakışmayacağı kanaatindeyiz. Zira, Fuad Sezgin’in 

Dinler Tarihçisi değil, Bilim Tarihçisi olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ancak, 

onun, İslam bilim tarihi için son derece yararlı ve önemli bir kaynak olan GAS adlı 

eserini görmemiş biri  onu bu şekilde itham edebilir. Ayrıca Goethe Üniversitesi 

Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü kurmuş olması ve burada Arap-İslam 

Bilimleri tarihinin farklı sahalarına ait 900 cildi aşan neşriyatı gerçekleştirmiş 

olması,204 onun İslamî İlimler alanında ne derece önemli bir kişilik olduğunu 

göstermesi bakımından yeterli bir kanıt teşkil etmektedir. Bu çalışmaların hangisi 

Müslümanların aleyhine olabilir? Böyle bir şahsiyetin oryantalistlerin 

kışkırtmalarıyla Müslümanların aleyhinde çalıştığını düşünmek su-i zandan başka bir 

                                                                        
203 el-Huseynî Abdulmecid Haşim, el-İmam el-Buhârî Muhaddisen ve Fakîhen, Mısru’l-Arabiyye li’n-

Neşr ve’t-Tevzi’, Kahire, tsz., s. 116-7. (Abdulgani Abdulhalik, Mukaddimetu’l-Buhârî,  
s.120’den naklen). 

204  Bu bilgi,  Buhârî’nin Kaynakları adlı eserin Ankara – 2000 baskısının baş kısmında verilen ve 
yazarın kısa hayat hikayesini anlatan bölümden alınmıştır.  
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şey olmaz.  Ayrıca oryantalistlerin Sezgi’nin yanında İslam aleyhinde konuşmaya 

cesaret edemedikleri de anlatılan bir husustur.205     

Kanaatimizce yazar  eleştirilerinde isabetli değildir. Zira  Sezgin de 

Buhârî’nin kendinden önceki çok sayıda kaynaktan yaralandığını ve bu durumun 

onun değerini düşürmeyeceğini belirtmektedir. Sezgin, el-Huseynî’nin zannettiği 

gibi, hadisçinin yeni hadisler bulması gerektiğini de söylememiş, sadece Buhârî’nin 

kendinden önceki hadis edebiyatının etkisinde kaldığını belirtmiştir.206 Ayrıca, el-

Huseyni’nin kendisi de aşağıda zikredeceğimiz gibi Fuad Sezgin’in görüşlerine 

benzer şeyler söylemektedir ki, bu da çelişkiye düştüğünü göstermektedir. 

el-Huseyni, el-Câmiu’s-Sahîh hakkında şu değerlendirmeyi de yapmaktadır: 

“Buhârî’nin, eserinin malzemesini toplamada ve bablara göre tasnif etmede Malik’in 

metodunu takip ettiği şüphesizdir. O, bazı fıkhi babların hadislerini onun 

eserlerinden almıştır. Fakat o yeni bir yöntem geliştirmiş ve eserine sadece sahih 

hadisleri alarak, sünnette etkili bir metodun sahibi olmuştur.”207   

Burada son olarak, Buhârî’nin kendinden önceki edebiyatın etkisinde kalmış 

olmasının onun değerini düşürmeyeceğini belirtmek gerekir. Şah Veliyullah,  

Buhârî’nin kendinden önceki edebiyat karşısındaki konumunu şu sözlerle ifade 

etmiştir: “Hadis ehli, ilk başta dört bilgi dalında eserlerini yazdılar. Sünnette –

bununla fıkhı kastediyorum- Malik’in Muvatta’ı ve Sufyan’ın Cami’i, tefsirde İbn 

Cureyc’in kitabı, siyerde Muhammed b. İshak’ın kitabı, zühd ve rikakta İbnu’l-

Mubarek’in kitabı gibi. Buhârî, bu dört bilgi dalını, kendi zamanındaki alimlerin 

sıhhatine hükmettikleri, merfu’ ve musned hadislere tahsis ettiği bir kitapta toplamak 

istemiştir. O, kitapta muallak olarak zikrettiği hadis ve sözleri  eserin aslından olarak 

değil, mütabeat türünden rivayet ettiği için kitabına  el-Câmiu’s-Sahîhu’l-Musned, 

                                                                        
205 Bizi bu konuda aydınlatan Fuad Sezgin’in öğrencisi Doç. Dr. Ali Dere hocamıza şükranlarımızı 

sunuyoruz. 
206 Bkz. Sezgin, Buhari’nin Kaynakları, s. 115. 
207 el-Huseynî,  a.g.e.,  s.114. Müellif, bu iddiasını eş-Şankitî’nin, “Hadis kitaplarının sahipleri 

Malik’e ve ashabına bağımlıdırlar (onların iyali durumundadırlar), şeklindeki iddiasını 
cevaplarken dile getirmektedir.  
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adını vermiştir.”208 Kısacası Buhârî, kendinden önceki hadis edebiyatından sadece 

hadis rivayet etmekle yetinmemiş, bu edebiyatın tasnif tarzından da yararlanmıştır.      

 

I.2. Babların Düzeni 

Bir kitabın belli bir plan çerçevesinde; bölümler arasındaki uyuma dikkat 

ederek yazılması maharet ve uğraşı gerektiren bir husustur. Kitabın ilgiyle 

okunmasında ve istenilen şeyin kolayca bulunabilmesinde bunun önemli bir etkisi 

vardır.   

Buhârî’nin Sahîh’inin tasnifinde bir düzene (tertibe) riayet edip etmediği, 

babların birbirleriyle olan uyumuna dikkat edip etmediği, tartışma konusu olmuştur. 

Onun mesaisini sahih hadisleri toplamakla geçirdiğini ve eserinde belli bir tertibe 

bağlı kalmadığını belirtmiş olan Kirmanî’ye  İbn Hacer itiraz etmiş ve bütün babların 

birbirleriyle olan uyumunu ispatlamaya kalkışmıştır. Bu bölümde bu konuyla ilgili 

tarışmaları ele alacağız.    

 

I.2.1. el-Câmiu’s-Sahîh’te Tertip    

Sahîh-i Buhârî, daha önce belirttiğimiz gibi, çok sayıda kitap (ana bölüm) ve 

bunların altında sıralanan bablardan (alt bölüm) oluşmaktadır. Her başlığın altında 

ilgili hadisler zikredilmiştir. Bazı başlıkların altında ise hiçbir şey zikredilmeksizin, 

boşluk bırakılmıştır. Buhârî’nin eserini inceleyenler, bazı bab başlıklarıyla bab 

başlıkları altında rivayet edilen hadisler arasında bir münasebet kuramadıkları gibi, 

babların sıralanışını ve kitap içindeki düzenlerini de eleştirmişlerdir. 

Buna mukabil İbn Hacer, Buhârî’nin fıkhının sadece bab başlıklarında değil, 

Sahih’in bablarının tertibinde ve birbirine uygunluğunda da ortaya çıktığı, 

iddiasındadır.209 Bu iddia,  İbn Hacer’den önce hocası Ebu Hafs Ömer b. Raslan el-

                                                                        
208 Dehlevi, Şah Veliyullah, Şerhu Teracimi Ebvabi’l-Buhârî, tah. İzzet Muhammed Ferağlî, Beyrut, 

1999, s. 19. Şah Veliyullah’ın dile getirdikleri diğer hadis musannefatı için de söz konusudur. 
Onlarda da aynı konular işlenmiştir. 

209  Ebu Faris; Muhammed Abdulkadir, Fıkhu’l-İmam el-Buhârî, Daru’l-Furkan, Amman, 1989, I, 75-
6.  
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Bulkinî (ö.805/1403) tarafından dile getirilmiştir.210  el-Camiu's-Sahîh’in babları 

üzerine yazılmış olan eserlerde rastlayamadığımız bu iddia, muhtemelen ilk defa el-

Bulkinî tarafından dile getirilmiştir. 

                                                                        
210 el-Bulkinî’nin açıklaması şöyledir: “Buhârî, kitabına “vahyin başlangıcı kitabı” (kitabu bed’i’l-

vahy) değil de “vahyin başlangıcı nasıldı” (keyfe kâne bed’u’l-vahy) diyerek başlamıştır. Çünkü 
vahyin başlangıcı da vahyin kapsamına girmektedir. Bana göre, ondan sonra gelen babların tümü 
ondan çıktıkları (onun bölümleri oldukları) için onu bir bab olarak zikretmemiştir. O (vahiy), 
bütün babların aslı(anası)dır. Dolayısıyla o, babların bir çeşidi olamaz. Hayırların kaynağı olduğu 
için başta onu zikretmiştir. Şeriatlar (dinler) onunla kaim olmuş ve peygamberlikler onunla 
gelmiştir. İman ve ilimler onunla bilinir. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelen ilk vahiyler Allah’ın Rab 
oluşu ve insanın yaratılışı gibi inanmayı gerektiren şeylerden ibaretti. Buhârî, sonra iman ve ilim 
kitaplarını sıralamıştır. İman, bilgilerin en şereflisi olduğu için bilgi (ilim) bölümünü ondan 
hemen sonra zikretmiştir. Bilgiden sonra ise amel gelir. Bedeni amellerin en faziletlisi namazdır. 
Temizlik olmadan namaz olmaz. Buhârî de “Kitabu’t-Tahare”  başlığını koyarak, temizliğin 
çeşitlerini, hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren temizlik çeşitlerini, su ve toprağın 
bulunmadığı hallerde ne yapılacağını ve sadece kadınları ilgilendiren temizlik konularını  
anlatmıştır. Sonra: “İslam beş şey üzere bina edilmiştir” hadisinde dile getirilmiş olan hususların 
sıralanışına göre “Kitabu’s-Salat” ve “Kitabu’z-Zekat”ı sıralamıştır. Sahih’in nüshalarında oruç 
ve hac bölümlerinin hangisinin önce geleceği konusunda ihtilafa düşülmüştür. Aynı şekilde, söz 
konusu hadisin rivayetlerinde de[bu sıra ile ilgili olarak] ihtilaf vardır. Hac bölümüne umreyi ve 
ikisiyle ilgili konuları da kapsaması için “Kitabu’l-Menasik” şeklinde bir başlık koymuştur. 
Hacca gidenler genellikle Medine’ye de uğradıkları için, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ziyaret 
edilmesi ve Medine’nin haremiyle ilgili konuları da zikretmiştir. Buhârî’nin zekattan sonra haccı 
zikretmesi üzerine şu söylenebilir: Ameller, bedeni, mali ve hem bedeni hem mali olarak 
ayrıldığına göre, buna riayet etmek için, önce namazı, sonra zekatı sonra da haccı zikretmiştir. 
Oruç, İbn Ömer’in “İslam beş şey üzere bina edilmiştir” rivayetinde beşinci rükün olarak geçtiği 
için hacdan sonra onu zikretti. Oruç, bazı şeylerin terk edildiği bir ibadet olduğu için 
diğerlerinden sonra zikredildi. Terk etmek her ne kadar bir amel olsa bile, bedenin değil nefsin 
amellerindendir. Bu sebeple onu sona almıştır. Eğer [orucun özelliğine dikkat etmeyip] hadiste 
geçen tertibe bağlı kalsaydı orucu hacdan önce zikrederdi. Çünkü İbn Ömer, haccı oruçtan önce 
zikredenin rivayetini reddetmiştir. İbn Ömer’in hadisinin başka bir tarikinde oruç hactan sonra 
zikredilse de bu, ravinin hadisi mana ile rivayet ettiğine ve İbn Ömer’in nehyinin ona 
ulaşmadığına hamledilir. Buraya kadar olan başlıklar kulun Allah’la olan ilişkisiyle alakalıdır. 
Bundan sonra kulun yaratılmışlarla olan ilişkisine geçmektedir. Buhârî de “Kitabu’l-Buyu’” 
diyerek konu başlıkları koymaya devam etmiştir... Önce Yaratan-insan ilişkisi ile ilgili konular, 
ardından insanların birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili konular bitince Yaratanla olan ilişkileri 
içine alan, ki bu ilişkide  de insan için bir kazanç vardır,  başka bire konuya devam etmiş ve 
“Kitabu’l-Cihad” şeklinde bir başlık koymuştur. Cihad ile Allah’ın kelimesinin yüceltilir ve 
kafirler zillete düşürülürler... Cihadın faziletiyle başlamış, sonra mücahidin kendini 
hazırlamasıyla ilgili şeyleri zikretmiştir. Buna yakın olarak istihbarat  (düşmanla ilgili haberleri 
getirme) konusu gelmektedir ki, bu öncü kuvvetlerin işidir. Öncü kuvvetlerin atlara ihtiyaçları 
vardır. Bunları zikrettikten sonra, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) katırı ve devesi gibi bazı hayvanları 
zikretmiştir. Savaş genellikle erkekler içindir. Bazen kadınlar da onlarla beraber olurlar. Bundan 
hareketle “Kadınların savaştaki durumları” şeklinde bir başlık koymuştur. Bundan sonra savaşla 
alakalı diğer konuları zikretmiştir... Vahyin işaret ettiği üç ilişkiden söz ettikten sonra yaratılışın 
başlangıcı konusuna geçmiştir... Selam ve isti’zan bazı sufli fillerin kapısını açtığından ondan 
hemen sonra ulvi kapıları açan dua konusuna geçmiştir. Dua bağışlanmanın  sebebi olduğundan 
istiğfarı zikretmiştir. İstiğfar da günahların yok olmasının sebebi olduğundan tövbe konusunu 
zikretmiştir...İnsanların dünya hayatındaki  halleri tamamlanınca onların ölümden sonraki 
hallerini zikretmiş ve “Kitabu’l-Feraiz” adını vermiştir. Cinayetle ilgili olmayan konular 
tamamlanınca insanlar arasında vuku bulan cinayetlere (suçlara) geçmiş ve Kitabu’l-Hudûd adını 
vermiştir. Bunun sonunda da mürtedlerin durumunu zikretmiştir... Kurtuluşa ereni hüsrana 
uğrayandan ayıran şey tartıların ağırlığı ve hafifliği olunca bu konuyu kitabının son bölümü yapıp 
“Adalet tartılarını kıyamet günü için kurduk” (21,Enbiya,47) ayetini başlık olarak zikretmiştir. 
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İbn Hacer, babların birbiriyle olan ilgilerini bazı zorlama yorumlarla 

göstermeye çalışan hocasından yaptığı nakille, Buhârî’nin kitabını belli bir düzen 

içerisinde yazdığını ve babları birbirleriyle  olan ilgisini göz önünde  bulundurarak 

sıraladığını anlatmaya çalışmaktadır. İbn Hacer’in bu iddialarına karşılık, Buhârî’nin  

abdestte önce yüzü yıkama211 ondan sonra besmele ile ilgili babı212 zikretmesi ve 

ondan sonra da  “Tuvalete girince ne söyleneceği babı”na (Babu ma yequlu ‘inde’l-

halâ’)213 geçmesi üzerine Kirmanî, şunları söylemektedir: “Besmele çekmek yüzü 

yıkamaktan sonra değil önce geldiği halde, (onunla ilgili bab yüzü yıkamakla ilgili 

babtan sonra zikredildi) babların arasında nasıl bir tertibe riayet edilmiştir? Aynı 

şekilde tuvaletle ilgili babların abdestle ilgili babların içinde zikredilmesi de uygun 

değildir, dersen, ben de şöyle derim: Buhârî, tertibin güzelliğine riayet etmemektedir. 

Onun  amacı, hadisi nakletmek ve onun sıhhatiyle ilgili hususlara riayet etmekten 

başka bir şey değildir.”214  

İbn Hacer, hocasının yaptığı gibi babların birbiriyle olan uyumunu 

göstermeye çalışarak Kirmanî’ye şöyle cevap vermektedir: “Bu ve bundan sonraki 

babların (babu’l-vudu’ merre merre’ye kadar)  burada zikredilmesi problem 

oluşturmaktadır. Buhârî, abdestle ilgili bablara başlamış ve onun farzlarını, şartlarını, 

faziletini, tahfifin caiz olduğunu, isbağın (dörtdörtlük bir abdest almanın) müstahab 

olduğunu zikretmiştir. Sonra yüzün yıkanmasını ondan sonra da besmeleyi 

zikretmiştir. Besmelenin yüzü yıkamadan sonra gelmesinde bir sakınca yoktur. 

Çünkü besmele yüzün yıkanmaya başlandığı ilk anda söylenir. Dolayısıyla yüzün 

yıkanmasından önce veya sonra zikredilmesi fark etmez. Fakat bundan sonra 

“Tuvalete girilince ne söylenecek” babına geçmiş ve istinca ile ilgili bablarla devam 

etmiştir. Sonra dönüp “Abdest teker tekerdir” babını (ةre ةre ��Zwب اdh) zikretmiştir.  

Babların belli bir uyum içerisinde sıralanması hususu Kirmanî’ye gizli kaldığı için 

                                                                                                                                                                                                           
Kitabına “ameller niyetlere göredir” hadisiyle başlamış, insanların amellerinin tartılacağını 
belirterek bitirmiştir. Bununla, halis bir niyetle Allah için yapılan amellerin kabul olduğuna işaret 
etmiş oldu...” Bkz.  Hedyu's-Sârî, s. 653-658. 

211 Buhârî, 4, Vudu, 7, (I,44). 
212 Buhârî, 4, Vudu, 8, (I,44). 
213 Buhârî, 4, Vudu, 9, (I,45). 
214 Kirmanî, a.g.e. II, 183. 
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Buhârî’nin amacının kitabını güzel bir şekilde tertib etmek olmadığını  

söylemiştir.”215 

   İbn Hacer, bu cevapla yetinmeyip Kirmanî’nin bu konudaki çelişkilerini 

göstermeye çalışmaktadır: “Kirmanî, Kitabu’t-Tefsir’de Buhârî’nin bazı lafızların 

tefsiri için zikrettiklerini tartışırken; Buhârî, bunu kitabına almasaydı daha iyi olurdu, 

çünkü bunlar onun kitabının konusu olmayan şeylerdir, diyerek burada söylediklerini 

geçersiz kılmıştır. Aynı şekilde o, kitabın başka yerlerinde de, Buhârî’nin 

söylediklerini (ibaresini) anlayamadığında, böyle demiştir. Halbuki Buhârî garib 

lafızların tefsiriyle ilgili bilgileri Ebu Ubeyde (ö.210/825), en-Nadr b. Şumeyl 

(ö.203/818), el-Ferra’ (ö.215/830) vb. gibi bu ilmin ehlinden nakletmektedir. Fıkhi 

meselelerin çoğunu eş-Şafii (ö.204/819), Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellam (ö.221/835) 

ve benzerlerinden almıştır. Kelâmî meselelerin çoğunu da el-Kerabisi (ö.245/859), 

İbn Kullab (ö.240/854) ve benzerlerinden almıştır. Eserlerini bablara göre tasnif 

edenler arasında Buhârî’den başka bablar arasındaki tertibe dikkat eden birinin 

varlığı bilinmediği halde, Kirmanî’nin, onun tertibin güzelliğini amaçlamadığını, 

söylemesi şaşırtıcıdır. [Buhârî’nin bu özelliği dolayısıyla] Bazı alimler “Buhârî’nin 

fıkhı onun bab başlıklarındadır”,216 demişlerdir. Ben de bu şerhte bunun bazı 

güzelliklerini ve inceliklerini ortaya çıkardım. Bu konuda araştırmamı derinleştirdim. 

İlk başta insan  Kirmanî’nin dediği gibi onun tertib ve düzene riayet etmediğini 

zanneder.  Fakat o, ileride anlatacağım üzere namaz bölümünde tertibe tam bir itina 

göstermiştir.217 

  İbn Hacer, bu girizgahtan sonra abdest bablarının birbiriyle olan uyumunu 

göstermek amacıyla şunları söylemektedir: “Buhârî, önce abdestin farzlarını 

anlatmıştır. Çünkü abdest namazın sıhhati için şarttır. Sonra da abdestin faziletini 

anlatmıştır. Abdest almak, bozulduğu kesin olarak bilinmeden, vacip olmaz. 

Abdestte organlara yeterli derecede su ulaştıktan sonra fazlası şart değildir. Bunun 

üzerine fazladan yapılanlar mükemmeliyet (isbağ) kabilinden olup fazilettir. Bazı 

                                                                        
215 İbn Hacer, Fethu’l-Barî, I, 323. 
216 İbn Hacer, isim vermeden bazı alimlerin “Buhârî’nin fıkhı onun bab başlıklarındadır” dediklerini 

belirtmektedir. Muhtemelen bunu İbnu’l-Muneyyir’den almıştır. İbnu’l-Muneyyir de dedesi es-
Sâhib Necibuddin Ahmed b. Fârıs’ten (ö.638/1240) almıştır. İbnu’l-Muneyyir, Sahîh-i Buhârî’nin 
bab başlıklarına dair yazılan ilk kitap olan  el-Mutevârî ala Ebvâbi’l-Buhârî adlı eserinde 
dedesinden “İki kitabın fıkhı, bab başlıklarındadır: Hadiste   Buhârî’nin kitabı, nahivde 
Sibeveyh’in kitabı,” dediğini nakletmektedir. Bkz. el-Mutevârî, s. 37. 

217  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 323. 



 41  
 

 

organların yıkanmasında bir avuç dolusu su ile yetinmek de bu konulardandır. 

Abdeste başlarken besmele çekmek suretiyle Allah’ı anmak gerektiği gibi, tuvalete 

girerken de Allah’ı anmak gereklidir. (Bu sebeple Buhârî) buradan tuvaletin adabı ve 

şartları konusuna girmiştir. Sonra abdestle ilgili konulara dönerek; abdestte birinci 

yıkamanın vacip, ikinci ve üçüncü yıkamaların sünnet olduğunu anlatmıştır.  

Ardından burnu temizlemenin sünnet olduğunu anlatarak, organların görünen 

kısımlarından önce görünmeyen kısımlarının temizliği ile abdeste  başlamaya işaret 

etmiştir...218  

 Buhârî’nin bu şekilde, abdest bölümünü tamamlayıncaya kadar,  abdestin 

uzuvlarından her birini anlatırken, oradan onunla ilgili konulara geçtiğini belirten  

İbn Hacer,  namaz bölümünün tertibinde daha kolay bir metot takip edildiği için o 

bölümdeki babların birbiriyle olan uyumunun  açıkça görüldüğüne de dikkat 

çekmektedir.219  

Kirmanî’nin, uyumu anlayamadığı için  Buhârî’nin tertibe önem vermediği 

iddiasında bulunduğunu bu şekilde ispatlamaya çalışan İbn Hacer,  el-Câmiu’s-

Sahîh’te yer alan babların hepsinin arasında bir alakanın bulunduğunu iddia ediyorsa 

da, zaman zaman    bazı babların sıralamasını veya bulundukları yeri eleştirmekten 

de kaçınmamıştır. Kısacası, Kirmanî’yi çelişkiye düşmekle suçlayan İbn Hacer’in de 

aynı duruma düşmekten kurtulamadığını görmekteyiz. Ayrıca örnek olarak sadece 

namazla ilgili babların rasında tam bir uyumun bulunduğunu belirtmesi de onun bu 

iddiasının güçlü delillerden yoksun olduğunu göstermektedir. İbn Hacer’in 

sıralamasını veya bulunduğu yeri eleştirdiği bablarla ilgili bazı örnekler şunlardır:  

1. İbn Hacer, “Kitabu’l-Ezan” da geçen “Safın gerisinde rükua eğilme 

babı”nın (Babu iza reke’a dûne’s-saff)220 daha önce geçen imametle ilgili bablarla 

birlikte zikredilmesinin daha uygun olacağını belirtmektedir.221 Halbuki, Buhârî bu 

babı kıraatle ilgili bablar bittikten sonra zikretmektedir. Verdiğimiz bu örneğin 

namazla ilgili bablardan olması çok önemlidir. Çünkü İbn Hacer, yukarıda da 

naklettiğimiz gibi, namaz bölümünün bablarının birbirleriyle olan uyumlarının çok  

                                                                        
218 A.g.e., ay. 
219 A.g.e., I, 323-4. Namazla ilgili babların birbirleriyle olan münasebetleri hakkında anlattıkları için 

bkz. Fethu’l-Bâri, I, 604. 
220 Buhârî, 10, Ezan, 114, (I,191). 
221 Fethu’l-Bârî, II, 340. 
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açık olduğunu belirtmiştir. Burada ise babın bulunduğu yeri beğenmeyerek 

kendisiyle çelişkiye düşmüş olmaktadır. 

2. “Kitabu’l-Mağazi”de Benû Mustalik gazvesi babı ile İfk Hadisi babı 

arasında Enmar gazvesi babı geçmektedir. Buhârî, Enmar gazvesi babında  Cabir b. 

Abdillah’tan şu hadisi nakletmektedir: “Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Enmar gazvesinde 

bineğinin üstünde, yüzü doğu tarafına dönük olduğu halde, namaz kılarken 

gördüm.”222   İbn Hacer, bu hadisin daha önce, “namazın kısaltılması babı”nda  

geçtiğini ve bunun yerinin de Benû Mustalik gazvesinden önce olduğunu belirttikten 

sonra, “İfk hadisesi Benû Mustalik gazvesinde vuku bulmuştur. Dolayısıyla Enmar 

gazvesi babını Benû Mustalik gazvesi babı ile İfk hadisesini anlattığı babın  arasında 

zikretmesinin bir anlamı yoktur,” demektedir. Buhârî’nin böyle bir şey yapacağına 

ihtimal vermediği için de suçu müstensihlere yüklemekte ve onlar tarafından takdim- 

tehir  yapılmış olduğunu iddia etmektedir. 223  

3. “Kitabu’l-Mukateb”de geçen  “Kölesine zina ithamında bulunanın günahı 

babı” (Babu ismi men qazafa memlukah)224 ile ilgili olarak İbn Hacer, şunları 

söylemektedir: “en-Nesefi (ö.294/906) ve Ebu Zerr’in (ö.434/1042) dışındakilerin 

nüshalarının hepsinde bu başlık mevcuttur. Fakat hiç biri de bu başlık altında her 

hangi bir hadis zikretmiş değildir. Bu başlığın burada  zikredilmesine bir anlam 

veremiyorum. Ali b. Şîbeveyh’in  rivayetinde bu babın Mukateb kitabından önce 

yazıldığını gördüm. Buna göre  Buhârî, başlığı yazıp ona uygun bir hadisi daha sonra 

yazmak üzere boşluk bırakmış gibidir. Fakat kitabının başka yerlerinde olduğu gibi, 

daha sonra bu başlığa uygun herhangi bir rivayet yerleştirememiştir.225  

4. Veda haccı babının226 Tebuk gazvesi babından227 önce zikredilmiş 

olmasının hata olduğunu ve bunun, daha önce de geçtiği gibi, muhtemelen 

mustensihlerin hatası olduğunu belirtmektedir.228  

Verdiğimiz örneklerde, Buhârî’nin Sahihin’de yer alan babların hepsinin 

birbirleriyle olan alakalarına göre sıralandığı iddiasının, el-Câmiu’s-Sahîh’in tümü 
                                                                        
222 Buhârî, 64, Mağazi, 33, ( V,55). 
223  Fethu’l-Bârî,  VII, 546.  
224  Buhârî, 50, Mukateb,  (III,126). Babın numarası bulunmamaktadır. 
225  Fethu'l-Bârî, V, 230. 
226  Buhârî, 64, Mağazi, 77, (V,123). 
227  Buhârî, 64, Mağazi, 78, (V,127). 
228  İbn Hacer, a.g.e. VIII, 139.  Benzer bir örnek için bkz. XII,131. 
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için geçerli olmadığını İbn Hacer’in kendisi de kabul etmiş olmaktadır. Fakat o, 

bablar arasında uyum bulamadığı yerlerde de, bunun  el-Câmiu’s-Sahîh’in ravi ve 

müstensihlerinden kaynaklandığını iddia ederek, Buhârî’yi savunmaktadır.  el-

Câmiu’s-Sahîh’teki bu tür bazı örnekler için İbn Hacer’in ravi ve müstensihleri 

suçlaması, kabul edilebilir. Zira ilerde belirtileceği gibi  Buhârî eserini 

tamamlayamamıştır. Bu sebeple de onu  rivayet edenler, müsveddede yer alan bazı 

karışıklıkları, kendi görüşleri doğrultusunda gidermeye çalışmışlardır. Dolayısıyla el-

Câmiu’s-Sahîh’teki bu tür bazı problemlerin bundan kaynaklandığını düşünmek 

makuldür. Fakat hepsini buna bağlamanın tutarlı bir iddia olmadığını düşünüyoruz.  

el-Câmiu’s-Sahîh gibi hacimli eserlerde bu tür bazı problemlerin bulunması ve 

musannifin bunların farkına varmaması da doğaldır. Ayrıca  Buhârî gibi eserine son 

şeklini verememiş biri için bu tür düzensizlikler nakisa olarak da sayılmamalı diye 

düşünüyoruz.    

Kirmanî’nin yukarıda zikrettiğimiz sözleri çok iddialı sözlerdir.  Buhârî’nin 

asıl amacının sahih hadisleri toplamak olması onun tertip  ve düzene önem 

vermediğini göstermez. Eserini çok sayıda kitaba her bir  kitabı da çok sayıda 

bablara ayırmış olması Buhârî’nin belli bir tertibe riayet etmeye çalışmış olduğu 

izlenimini vermektedir. Bunu görmezden gelip, onun belli bir tertibe riayet 

etmediğini söylemek pek mümkün görünmemektedir. Eserin bazı yerlerinde tertibin 

kaybolması, bu hükmü genelleştirmeye yeterli bir kanıt olamaz kanaatindeyiz. 

I.2.2. Buhârî’nin Kitabına Başlama Şekli         

el-Câmiu’s-Sahîh’in düzeniyle ilgili yapılan eleştirilerden bir diğeri de, 

Buhârî’nin eserine başlama şekline yöneliktir. Alimler, bir kitaba besmele çekerek, 

hamd ve salat getirmekle başlamanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca girişte 

eserin ait olduğu ilim dalını övmek, eserin niçin yazıldığını, ismini ve bölümlerini 

anlatmak da önemlidir.229 Fakat Buhârî kitabının başında sadece besmeleyi 

zikretmiştir. Kitabına giriş mahiyetinde bir şeyler de yazmış değildir ve bu sebeple 

de tenkit edilmiştir. Buhârî’yi tenkit edenlerin, “Hamd ile başlanmayan her mühim iş 

bereketsizdir.”230 ve “ İçinde şehadet kelimesi bulunmayan hutbe kesik/çolak el 

                                                                        
229  Aynî, Umdetu’l-Kari, I, 11. 
230  İbn Mace, 9, Nikah, 19 (I,610); Ebu Davud, 40, Edeb, 19 (V,172).Ebu Davud’un rivayeti şöyledir: 

“Allah’a hamd ile başlanmayan her söz bereketsizdir.” 
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gibidir,”231 hadislerini delil olarak ileri sürdüklerini belirten İbn Hacer, söz konusu 

tenkitlere şu şekilde cevap vermektedir: 

“Kitabın başında bir girişin bulunmaması: Giriş için mutlaka uyulması 

gereken bir şekil yoktur. Girişten maksat, müellifin amacını belirtecek bir şeyler 

yazarak kitabına başlamasıdır. Buhârî de kitabına vahyin başlangıcı bölümüyle 

başlamış ve bu bölüme de niyetinin [Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu] 

göstermek için,  amellerin niyetlere bağlı olduğunu belirten hadisle başlamıştır. O, 

bununla şöyle der gibidir: Hz. Peygamber’den (s.a.v.) gelen sünnet vahyini toplamayı 

amaçladım ki, hüsnü niyetim bu amacımda görülmektedir. Zira herkes için sadece 

niyet ettiği şey vardır.  [Buhârî,] böylece zaten açık olan bir hususa işaret etmiş 

bulunmaktadır. İleride görüleceği  üzere Buhârî, bab başlıklarının çoğunda,  açık 

olan şeylere işaret etmekle yetinmiştir.  

[Eleştiride bulunanlar tarafından] zikredilen hadislere muhalefet iddiası: “Bu 

hadisler Buhârî’nin şartlarına uygun hadisler değildir. İkisinde de problem vardır. 

Biz bu hadislerin huccet olduğunu  kabul ediyoruz. Fakat bu hadislerde, besmele, 

hamd ve salatın hem sözle hem de yazı ile zikredilmesi gerektiği belirtilmemektedir. 

Belki de Buhârî kitabına başlarken bunları dille söylemiş ve hepsinin yerine  geçecek 

şekilde besmeleyi yazmakla iktifa etmiştir.  Çünkü besmele, hamd ve salatın her 

üçünün de ortak noktası Allah’ı zikretmektir, ki bu da besmeleyle hasıl olmuştur. 

Kur’an’da nazil olan ilk ayetin: “Rabbinin adıyla oku!”232 olması da bunu teyit 

etmektedir. Özellikle bu ilk babın muhtevası ilk gelen vahiyden ibaret olunca –ki 

bölümün hadislerinden kastedilen de budur- buna uymanın yolu, besmeleyi 

zikretmekle yetinmektir. Ayrıca Hz. Peygamber’in (s.a.v.) devlet başkanlarına 

gönderdiği mektuplarda ve kazai hükümlerle ilgili yazdırdıklarında, besmeleyi 

zikredip hamd ve başka şeyleri zikretmemiş olması da bunu teyit etmektedir.” İbn 

Hacer, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mektuplarına örnek olarak, Bizans İmparatoruna 

gönderilen mektupla ilgili Ebu Sufyan hadisi ile Hudeybiye antlaşmasında Suheyl b. 

Amr’ın kıssasıyla ilgili el-Berâ hadisini zikrettikten sonra şunları söylemektedir: “ 

Bu, hamd ve şehadet kelimesinin mektuplarda ve belgelerde değil, hutbelerde gerekli 

olduğuna işaret etmektedir. Buhârî de, sanki  kitabını ilim ehline içindekileri 

                                                                        
231  Ebu Davud, 40, Edeb, 19 (V,173). 
232  96, Alak, 1. 
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öğrenmek-öğretmek suretiyle yararlanacakları bir mektup gibi yazmış olduğundan,  

başında  giriş mahiyetinde bir şeyler  yazmamıştır.”233  

İbn Hacer, Buhârî’nin kitabına bu şekilde başlamasının sebebi ile ilgili  bazı 

görüşleri eleştirdikten sonra, bu konudaki en kabul edilmez görüşün, “Aslında 

Sahîh’in bir girişi vardı. Fakat kitabı Buhârî’den rivayet edenler bu bölümü 

hazfetmişlerdir”, şeklindeki görüş olduğunu belirtip şöyle devam etmektedir: “Bunu 

söyleyen, Buhârî’nin şeyhleri ve asrının imamları olan, Malik’in (ö.179/795) 

Muvatta’da, Abdurrezzak’ın (ö.210/825) Musannef’te  Ahmed b. Hanbel’in 

(ö.241/855) Musned’te Ebu Davud’un (ö.277/890) Sunen’de vb. sayısız kitapta 

besmeleyi zikretmekle yetinmiş olduklarını görmemiş gibidir. Bunlardan çok azı 

kitabına bir giriş bölümüyle başlamıştır. Tümü için, raviler giriş bölümünü 

hazfetmişlerdir mi denilecek?”234  Aynî ise, İbn Hacer’in en kabul edilmez olarak 

nitelendirdiği bu görüşü, hocalarından konuyla ilgili olarak işittiği en güzel görüş 

olarak nitelendirmektedir.235 O, Buhârî’nin, yukarıda zikredilen hadislerde, hamd ve 

şehadet kelimesini zikretmek hem sözde hem de yazıda gerekli olmadığından, 

kitabına başlarken besmeleyi yazıp diğerlerini de sözlü olarak ifade etmiş olması 

muhtemeldir, şeklindeki görüşün de tutarlı olmadığını belirtmektedir.236   

Kanaatimizce Buhârî’nin kitabına başlama şeklinden dolayı eleştirilmesi 

doğru değildir. Zira o dönemde telif şekli fazla gelişmemişti. Her sahada olduğu gibi, 

yazılan ilk eserlerin daha sonraları oluşmuş metotlarla ilgili bazı eksikliklerinin 

bulunması normal karşılanmalıdır. İbn Hacer’in belirttiği gibi o dönemde yazılan 

diğer kaynaklar da  çoğunlukla bu şekilde yazılmışlardır. Dolayısıyla Buhârî de 

kendi devrindeki müelliflerin metodunu takip etmiştir, diyebiliriz. 

İbn Hacer, Buhârî’nin kitabına başlama şekliyle ilgili olarak son derece ilginç 

bir  yoruma da başvurmuştur: “Buhârî, Hz. Peygamber’in  (s.a.v.), “Kureyşi öne 

geçirin” hadisi gereğince kitabına, kendisinden rivayette bulunduğu en fakih 

Kureyşli olması hasebiyle el-Humeydi’den aldığı hadisle başlamış gibidir.  Burada 

başka bir ilgi noktası daha vardır ki o da el-Humeydî’nin Mekkeli oluşudur. Vahyin 

gelişi Mekke’de başladığı için Mekkeli bir alimin hadisiyle başlamıştır. Bundan 
                                                                        
233  İbn Hacer, Fethu’l-Bari, I, 9-10. 
234  a.g.e. I, 10. 
235  Aynî, a.g.e. I, 12-3.  
236  A.g.e., I, 12. 



 46  
 

 

dolayı da kitabına aldığı ikinci hadisi hem vahiy almada hem de diğer bütün 

faziletlerde Mekke’den sonra gelen Medineli bir alim olan Malik’ten rivayet 

etmiştir.237  

Daha önce belirttiğimiz gibi,  İbn Hacer, Buhârî’nin kitabını belli bir düzen 

içerisinde yazdığını ve babları bir uyum içerisinde, birbirleriyle  olan ilgilerini göz 

önünde  bulundurarak sıraladığını iddia etmekte ve çok değişik ihtimaller öne sürerek  

Buhârî’yi savunmaya çalışmaktadır.  Kanaatimizce o,  el-Câmiu’s-Sahîh’in ilk iki 

hadisinin bu zatlardan rivayet edildiğini görünce, daha önceki iddiasının etkisiyle 

bunda bir hikmet aramış ve böyle bir yorum yapmıştır. Fakat onun bu iddiasını 

destekleyen herhangi bir delil bulunmamaktadır. Çünkü Buhârî’nin kendisi de bu 

konuda bir şey söylemiş değildir. İbn Hacer’in söyledikleri ise, kendi kanaatinden 

öteye geçmemektedir. Zaten bu sebeple de kesin bir ifade tarzı kullanmamaktadır. 

Ayrıca bu yorumu kabul edecek olursak, Buhârî’nin hadislerin sıralamasında 

ravilerin fazilet derecelerine dikkat ettiğini söylemek gerekecektir ki bunu 

temellendirmek mümkün değildir. Bilindiği gibi kitabına aldığı ilk hadisin sahabi 

ravisi Hz. Ömer’dir. Oysa ki Ehl-i Sünnete göre fazilet sıralamasında Hz. Ebu Bekr 

Hz. Ömer’den önce gelmektedir.238 Bu mantığa göre eserine Hz. Ebu Bekr’den gelen 

bir hadisle başlaması gerekmez miydi?  

 

I.2.3. Buhârî’nin Kitabını Müsvedde Halinde Bırakması Meselesi   

Buhârî’nin sahihini tamamlayamadığı ve müsvedde halinde bıraktığı 

belirtilmiştir. O, sonradan tamamlamak için kitabın bazı yerlerinde boşluklar 

bırakmış, fakat bunları tamamlamaya fırsat bulamamıştır. Kitabını rivayet edenler 

kendi kanaatleri doğrultusunda boş bırakılan yerleri doldurmuşlardır.  Ebu’l-Velid el-

Bâcî (ö.474/1081) konuyla ilgili olarak Ebu Zer el-Herevi (ö.434/1043)  vasıtasıyla 

Ebu İshak b. Ahmed el-Mustemlî’nin (ö.376/986-87) şöyle dediğini nakletmektedir: 

“Buhârî’nin kitabını Muhammed b. Yusuf el-Firebrî’de (ö.320/932) bulunan aslından 

                                                                        
237 Fethu'l-Bârî, I, 12, 25. 
238 Ehl-i Sünnete göre Hz. Ebu Bekr,  Hz. Peygamber’den sonra insanların en faziletlisidir. Bkz. 

Ebu’l-Muin En-Nesefi, Tabsıratu’l-Edille, thk. Claude Selamé, Dimaşk, 1993, II, 896; el-İci, el-
Mevakif fi İlmi’l-Kelam, Beyrut, tsz. s. 407; İbn Hacer el-Heytemi, es-Savaiku’l-Muhrika, s. 55. 
İbnu’l-Arabi, Ebu Bekir, el-Avasım mine’l-Kavasım, thk. Muhibbuddin el-Hatib, el-Mektebetu’l-
İlmiyye, Beyrut, 1986,s. 213. 
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istinsah ettim. Onun tamamlanmamış olduğunu, pek çok yerin boş bırakılmış 

olduğunu, bazı bab başlıklarının altında hiçbir hadisin yer almadığını, bazı hadislerin 

de bab başlıklarının konmamış olduğunu gördüm”. 

Ebu İshak el-Mustemlî, Ebu Muhammed es-Serahsî (ö.381/991-92), Ebu’l-

Heysem el-Kuşmeyhenî (ö.389/998-99) ve Ebu Zeyd el-Mervezî’nin (ö.371/981) 

rivayetlerinde, aynı asıldan istinsah edilmiş olmalarına rağmen, takdim tehirden 

doğan ihtilafların bulunması, bu sözün doğru olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi 

de, onlardan her birinin, kitabın her hangi bir yerindeki hamişi veya kitaba eklenmiş 

bir kağıtta, her hangi bir konuyla ilgili bulunan bilgileri kendi görüşlerine göre kitaba 

eklemiş olmalarıdır. İki veya daha fazla babın, aralarında her hangi bir hadis 

olmadan bitişik olmaları da bunu göstermektedir.239  

 Firebrî’nin elindeki asıl nüshada bu şekilde karışıklıklar bulunması sebebiyle 

el-Câmiu’s-Sahîh’i ondan nakledenlerin rivayetlerinde çok sayıda farklılıklar 

meydana gelmiştir. Bu da Sahîh’i Firebrî’den değil de ondan rivayet edenlerden 

nakleden ravileri, farklı bazı uygulamalara sevk etmiştir. Onlar, ihtilafları ortadan 

kaldırmak için, kendilerine gelen muhtelif rivayetleri birleştirmişlerdir.240   Kâdî 

İyâd’ın (ö.544/1149) “el-İlma’”adlı eserinde “rivayet farklılıklarının tespiti” başlığı 

altında  naklettiği bir haber, Buhârî ravilerinin  ihtilafları ortadan kaldırmak için 

yaptıklarını anlatması bakımından çok önemlidir. Kâdî İyâd, ravilerin, nüsha 

farklılıklarını göstermek için kırmızı mürekkeple yazmak, sayfa kenarlarına 

eklemede bulunmak, bazı özel işaretler kullanmak, bazı yerlere çizgiler çekmek  ya 

da silmek gibi işlemler yaptıklarını belirttikten sonra şöyle demektedir: “Ebu 

Muhammed el-Asîlî (ö.392/1002)’nin kendi el yazısıyla olan Buhârî nüshasında bu 

yöntemleri uyguladığını gördüm. O, nüshasında  Ebu Ahmed el-Curcanî (ö.373/983-

84)  rivayetini esas alıp bu rivayetle Ebu Zeyd el-Mervezî (ö.379/989)’den aldığı 

rivayetin farklarını tespit etmiştir. O, Ebu Zeyd rivayetinde diğerine göre bir şey 

eksik ise, o eksik  olan kısım üzerine bir çizgi çekmiş veya tamamıyla silmiştir. 

İkisinden de düşmüş olan yerleri göstermek için  iki çizgi çizmiştir. İhtilafa 

düştükleri yerlerde ise, farklılıkların üzerine, ait oldukları rivayetin adını yazmak 

suretiyle ihtilafları tespite çalışmıştır. Yalnız, bu eserden iyice istifade etmek isteyen 
                                                                        
239 el-Bâcî, et-Ta’dil ve’t-Tecrih, I, 287; İbn Hacer, Hedyu’s-Sarî, s. 8-9; el-Kasımî, Cemaluddin, 

Hayatu’l-Buhârî,  thk. Mahmud el-Arnavud, Daru’n-Nefais, Beyrut, 1992, s. 32-33. 
240 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s.195. 
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biri, kullanılmış olan işaretlerin çokluğu ve rivayetlerin ihtilafı karşısında, bunların 

ne anlama geldiklerini defterinin baş tarafında veya cüzünün sırtına yahut da sonunda 

kaydetmeyi ihmal etmemelidir...”241  

 Bu nakiller el-Câmiu’s-Sahîh’i  rivayet edenlerin nüshaları arasındaki 

ihtilafların sınırlı olmadıklarını göstermektedir. Bunu daha iyi anlamak için   Fethu'l-

Bârî’yi incelemek yeterli olur diye düşünüyoruz. Zira İbn Hacer, şerhinde değişik  

rivayetleri karşılaştırmak suretiyle aralarındaki farklılıkları göstermeye 

çalışmaktadır. Aşağıya aldığımız ve bab başlıkları açısından nüshaların 

karşılaştırılması başlığı altında  Fethu'l-Bârî’den seçtiğimiz örnekler bu kanaatimizi 

daha da güçlendirmektedir.  

  İbn Dakîk el-‘îd (ö.702/1302) de el-İktirâh adlı eserinde  hadis yazma 

adabına ayırdığı bölümde  rivayetler arasındaki ihtilafların çok olduğuna işaret 

ederek bu kanaatimizi güçlendirmektedir. O,  Ebu Zer el- Herevî’nin (ö.434/1042) 

Sahîh-i  Buhârî’yi Firebri’den alan üç şeyhten rivayet ettiğini ve onların ihtilaflarını 

kendi nüshasında tespit ettiğini belirtmekte, ihtilafların çokluğunun da el-Herevî’nin 

nüshasından anlaşıldığını ifade etmektedir.242  

el-Bâcî, yukarıda naklettiğimiz açıklamayı yapmasının sebebi olarak da 

şunları söylemektedir: “Bu bilgileri memleketimizdeki bazı kişilerin, bab başlığı ile 

ardından gelen hadisin arasındaki alakayı bulmak için, zorlama yorumlarda ve caiz 

olmayan te’villerde bulunmaları sebebiyle, zikrettim” 243  

Sahih’in, el-Firebrî’de bulunan ilk aslının çok karışık olduğu hususu, kitabı 

bizzat ilk ravisi olan el-Firebrî’den istinsah eden el-Mustemlî’den rivayet edildiğine 

göre, bu konuda herhangi bir şüpheye düşmemek gerekir.244 Böyle olmamış olsaydı 

ravilerin bu kadar serbest davranmaları söz konusu olmazdı. Dolayısıyla da nüshalar 

arasında bu kadar farklılık bulunmazdı.   

Bu gerekçenin,  bab başlığı ile hadis arasındaki alakayı bulmanın zorlaştığı 

durumlarda baş vurulacak güzel bir dayanak olduğunu ve Buhârî’de bu şekilde boş 

                                                                        
241 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s.195-196. Krş. Kadî İyad, el-İlma’ ila Ma’rifeti Usuli’r-Rivaye ve 

Takyidi’s-Sema’, thk. es-Seyyid Ahmet Sakr, Kahire, 1970, s.189 –192.  
242 İbn Dakîk el’îd, el-İktirâh fî Beyâni’l-Istılâh ve mâ Udîfe ilâ Zâlike mine’l-Ehadisi’l-Ma’dûde 

mine’-Sıhah, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1986, s.44-5.  
243  el-Bâcî,a.g.e., a.y. 
244  Sezgin, a.g.e. s. 188. 
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bırakılmış yerlerin çok az olduğunu belirten İbn Hacer’in,245  el-Câmiu’s-Sahîh’in 

şerhinde değişik vesilelerle Buhârî’nin eserini tamamlayamamış olduğunu ifade 

etmek suretiyle, kendisinin de bazı problemlerin çözümünde bu kaideden 

yararlandığını görmekteyiz. Şarih İbn Battal (ö.449/1057) da Buhârî’nin eserini 

tamamlayamadan vefat ettiği görüşündedir.246 Ayrıca o,  el-Muhelleb b. Ebi 

Sufra’nın (ö.435/1044) da bu kanaatte olduğunu nakletmektedir.247  Buhârî’nin 

eserini tamamlayamadığı görüşünde olan şarihlerden birisi de  Kirmanî’dir.248 

Cemaleddin el-Kasımî (ö.1332/1914) de nüshalar arsındaki ihtilafın sebebinin bu 

yorumla anlaşıldığını belirterek, Sahih’in müsvedde halinde kaldığı iddiasını kabul 

ettiğini ima etmektedir.249  

Bedreddin b. Cema’a (ö.733/1332) ise, Buhârî’nin kitabını tamamlayamadığı 

şeklindeki görüşü kabul etmemektedir. O, bu görüşün, eserin hadis ehlinin metoduna 

göre defalarca Buhârî’den dinlenmiş olduğunu ve değişik memleketlerden büyük 

alimlerin Sahîh’i ondan aldıklarını gerekçe göstererek, merdut olduğunu 

belirtmektedir.250 Buhârî şarihlerinden el-Kastalânî, el-Bacî’nin söylediklerinin 

tartışmalı olduğunu, kitabın Buhârî’nin huzurunda okunduğunu ve onun düzgün bir 

şekilde bulunduğunu belirtip, özellikleri zikredilen müsveddeye değil, kitabın 

rivayetine itibar edileceğini söylemektedir. O, bu düzensizliğin ilk müsveddeden 

değil de sonraki rivayetlerden kaynaklandığını, belirtmektedir.251 

Tahir el-Cezairî (ö.1338/1919), al-Kastalânî’nin bu görüşüne 

katılmamaktadır: “Bu tartışmalı bir görüştür. el-Bacî, kitabın bablara ayrılmadığını 

ve tertip edilmediğini söylememiştir. O, bazı başlıklardan sonra herhangi bir hadis 

bulunmadığını ve bazı hadislerin de başlıksız olarak geçtiğini belirtmektedir. Bu 

                                                                        
245  İbn Hacer, a.g.e. s. 9. 
246  İbn Hacer , Fethu'l-Bârî ,VI, 54. 
247  A.g.e., XI, 68. 
248  A.g.e., XII, 61. 
249  el-Kasımî, a.g.e., s. 33. 
250 Bedru’d-Din İbn Cema’a, Munasebatu Teracimi’l-Buhârî, thk. Muhammed İshak Muhammed 

İbrahim es-Selefî, Bombay, 1984, s. 25. Muhakkik, İbn Cemaa’nın görüşünü desteklemek 
amacıyla, dipnotta, Buhârî’nin, eserini Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kabri ile minberi arasında 
temize çektiğini söylediğinin rivayet edildiğini söylemektedir. Kaynak olarak da  İrşadu’s-Sarî’yi 
göstermektedir.  Halbuki Kastalanî, İrşadu’s-Sarî’de Buhârî’nin  kitabını değil de bab başlıklarını 
söz konusu yerde yazdığını (temize çektiğini ) belirtmektedir. Bkz. İrşadu’s-Sarî, I, 24. 

251 Kastalanî, a.g.e., I, 23; Sezgin, a.g.e, s.189. Katib Çelebi (ö.1067/1656) de Kastalanî’nin ibaresinin 
aynısını kaynak zikretmeksizin nakletmekte ve böylece bu görüşte olduğunu göstermektedir. Bkz. 
Çelebi, Katib, Keşfu’z-Zunun an Esami’l-Kutub ve’l-Funun, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1971, I, 542. 



 50  
 

 

yerler İbn Hacer’in de belirttiği gibi gerçekten azdır. Kitap, bu şekilde de okunup  

rivayet edilebilir.”252 

İbn Hacer, Buhârî’nin bab başlıklarının özelliklerini açıkladıktan sonra 

burada zikrettiğimiz görüşüyle çelişen şu sözleri söylemiştir: “Derin araştırma 

yapmayan kişi, bu ince maksatları bilmediği için, Buhârî’nin kitabını müsvedde 

halinde bıraktığını zanneder.”253 Bu sözlerden onun Sahîh’in tamamlanmamış 

olduğunu belirten görüşü kabul etmediği anlaşılmaktadır. Halbuki o, Buhârî’deki 

bazı bab başlıklarından sonra  hadis zikredilmemiş olmasını, bazı hususların Sahih’te 

yer almayışını, bablarla ilgili nüsha farklılıklarını, bab başlığı ile hadisin uygunluğu 

vb. bazı problemleri Buhârî’nin eserini tamamlayamamış olmasıyla açıklamaya 

çalışmaktadır:  

1.Bab başlığından sonra hadisin bulunmamasıyla ilgili örnekler:  

Buhârî,  “Yüce Allah’ın, Yasaklarını Çiğneyenlerden Kuraklıkla İntikam 

Alması Babı” (Babu İntikami’r-Rabb ‘Azze ve Celle min Halkih bi’l-kaht iza 

untuhiket  maharimu’l-lah)254 şeklindeki başlıktan sonra her hangi bir hadis zikretmiş  

değildir. İbn Hacer, bu babın sadece Hamevî nüshasında bulunduğuna işret ettikten 

sonra, İbn Ruşeyd’ten nakilde bulunarak  bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Buhârî, 

daha sonra doldurmak üzere burayı boş bırakmıştır. Buraya en uygun hadis İbn 

Mesud’un daha önce geçen hadisidir.255 Buhârî, hadisin senediyle ilgili bir bilgi 

bulmak için onu yazmayı geciktirmiştir.  Her hangi bir sebepten dolayı da bunu 

yapamamıştır.”256  

Buhârî’nin “Kitabu’l-Mukateb”de geçen  “Kölesine zina ithamında bulunanın 

günahı babı” (Babu ismi men qazafa memlukah)257 şeklindeki bab başlığından sonra 

bir şey zikretmemesi  ile ilgili olarak İbn Hacer şunları söylemektedir: “en-Nesefi 

(ö.294) ve Ebu Zerr’in (ö.434) dışındakilerin nüshalarının hepsinde bu başlık 

mevcuttur. Fakat hiç biri de bu başlık altında her hangi bir hadis zikretmiş değildir. 
                                                                        
252 el-Cezairî, Tahir, Tevcihu’n-Nazar ila Usuli’l-Eser, thk. Abdulfettah Ebu Ğudde, Mektebu’l-

Matbuati’l-İslamiyye, Beyrut, 1995, I, 225. 
253  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 15. 
254 Buhârî, 15, İstiska, 5, (II,16). Elimizdeki  Buhârî nüshasında bu bab bulunmamaktadır. Fakat 

dördüncü babtan doğrudan altıncı baba geçildiğini görüyoruz. Aslında bu durum da  Buhârî’deki 
ravi ve müstensih müdahalelerini açıklama açısından çok önemlidir.     

255  Bkz. Buhârî, 15, İstiska, 2, (II,15).  
256  İbn Hacer, Fethu’l-Bari, II, 636. 
257  Buhârî, 50, Mukateb,  (III,126). Babın numarası bulunmamaktadır. 
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Bu başlığın burada  zikredilmesine bir anlam veremiyorum. Ali b. Şibeveyh’in  

rivayetinde bu babın Mukateb kitabından önce yazıldığını gördüm. Buna göre  

Buhârî, başlığı yazıp ona uygun bir hadisi daha sonra yazmak üzere boşluk bırakmış 

gibidir. Fakat kitabının başka yerlerinde olduğu gibi daha sonra başka bir şey 

yazmamıştır.258 

İbn Hacer, “Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam dedi ki: 

...”259 ayeti ile ilgili babta da her hangi bir hadis zikredilmemiş olmasını Sahih’in 

müsvedde halinde bırakılmasıyla açıklamaktadır.260  Aynı şekilde Mus’ab b. 

Umeyr261 ile ilgili babta hiçbir hadisin zikredilmemiş olmasını da, bu gerekçeyle 

açıklamaktadır.262 

 İbn Hacer,  Buhârî’nin K. Hudud’ta sadece ayeti zikretmekle yetinip hadis  

rivayet etmediği bir bab başlığı263 ile ilgili  olarak yaptığı yorumda eserin müsvedde 

halinde bırakıldığını belirten şu sözleri söylemektedir: “Ya müsveddede bir boşluk 

bıraktı ve müstensihler bu boşluğu doldurdular ya da sadece ayeti vermekle iktifa 

etti. İkinci ihtimal doğruya daha yakındır. Çünkü kitapta bunun benzerleri çokça 

bulunmaktadır.”264 

2. el-Câmiu’s-Sahîh’te eksik olduğu düşünülen bazı hususlar da aynı 

gerekçeyle açıklanmıştır. İbn Hacer,  Sahih’te “aşere-i mubeşşere”den olmalarına 

rağmen, Abdurrahman b. Avf ile Said b. Zeyd’in menakıbıyla ilgili her hangi bir 

babın yer almamış olmasını da, Buhârî’nin eserini tamamlayamamış olmasıyla izah 

etmektedir: “Bu, kitabı nakledenlerin tasarrufudur. Daha önce defalarca zikrettiğimiz 

gibi, Buhârî, kitabını müsvedde halinde bırakmıştır. Dolayısıyla kitapta (sahabeyle 

ilgili olarak) zikredilenlerde yaş, fazilet ve İslam’a girmede öncelik sıralarına riayet 

edilmemiş olması da bundan kaynaklanmaktadır.  Çünkü, Sahîh-i Buhârî ravileri, 

babları kendi görüşlerine göre sıralamışlardır.265   

3. Buhârî nüshalarının farklı olduğuna dair örnekler 

                                                                        
258  İbn Hacer, a.g.e., V, 230-1. 
259  Buhârî, 60, Ahadisu’l-Enbiya, 23. ( VI, 529) 
260  İbn Hacer, a.g.e., VI, 529. 
261  Buhârî, 62, Fadailu Ashabi’n-Nebi, (IV,216). Babın numarası bulunmamaktadır. 
262  İbn Hacer, a.g.e. VII, 118. 
263 Buhârî, 86, Hudud, 35, (VII,29). 
264 İbn Hacer,  a.g.e., XII, 198. 
265 A.g.e.,  VII; 117. 
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Buhârî’nin bab başlıkları Sahih’in bütün rivayetlerinde aynı değildir. 

Rivayetler arasındaki farklılıkların, Buhârî’nin kitabını müsvedde halinde bırakması 

sebebiyle, rivayet edenlerin yaptıkları müdahalelerle ortaya çıktığı belirtilmiştir.  

Buhârî’nin el-Hamevi (ö.381/991-92) ve el-Kuşmeyheni (ö. 389/998-99) 

rivayetlerinde geçen “ Kusûf namazında birinci rekat daha uzundur babı” ( Babu’r-

rek’ati’l-ûlâ fi’l-kusûf  atval)266 şeklindeki bab başlığı yerine el-Mustemlî’nin 

rivayetinde “İmamın birinci rekatta kıyamı uzatması üzerine kadının başına su 

dökmesi babı” ( Babu sabbi’l-mer’e ‘alâ re’sihâ el-mâ’ izâ  etale’l-imâm el-kiyam 

fi’r-rek’ati’l-ûlâ) şeklinde bir başlık geçmektedir, diyen İbn Hacer konuyla ilgili şu 

açıklamalara yer vermektedir: “İbn Ruşeyd (ö.721/1321) dedi ki : Burada ravilerden 

kaynaklanan bir karışıklık vardır. Hz. Aişe’nin zikredilen hadisi birinci başlığa 

uygundur. İkinci başlığın başka yerde zikredilmesi gerekirdi. Buhârî bu başlığı 

koymuş ve başlık altında, daha sonra bir şeyler yazmak için boşluk bırakmıştır. Fakat 

bunu gerçekleştirememiştir.  Sonraları bazı müstensihlerin, bu tür babların bir 

kısmını birbirlerine eklemelerinden dolayı bu durum ortaya çıkmıştır.”267   

el-Mustemlî’nin rivayetine göre Buhârî “Eşek üstünde savaşma babı”ndan  

(Babu’l-gazvi ‘ale’l-hamîr),268 sonra hadis zikretmemiştir. en-Nesefî (ö.295/908)  ise 

bu başlığı bir sonrakine eklemiştir. ( Babu’l-gazv ala’l-hamîr ve bağleti’n-Nebiyy (s)  

el-Beyda’).  “Şarihlerden buna itiraz eden olmamıştır. Fakat her iki halde de problem 

vardır. el-Mustemlî’nin  rivayetini anlamak daha kolaydır.  Zira Buhârî’nin başlığı 

yazıp, daha sonra bulacağı uygun bir hadisi yerleştirmek için boşluk bırakmış olması 

muhtemeldir.”269 

4.Bab başlığı ile hadisin uygunluğu ile ilgili örnekler: 

İbn Hacer, bazı bab başlıkları ile babın içinde yer alan hadisler arasında her 

hangi bir alakanın bulunmayışını da Buhârî’nin daha sonra uygun hadisler yazmak 

için boş bıraktığı yerleri, Buhârî’nin kitabını rivayet edenlerin kendi görüşlerine göre 

bu yerleri doldurmalarıyla açıklamaktadır. Bununla ilgili olarak şu örnekleri 

zikretmek mümkündür: 

                                                                        
266 Buhârî, 16, Kusûf, 18, (II,31). 
267  İbn Hacer, a.g.e. II, 697. 
268  Buhârî, 56, Cihad, 60 (III,220). 
269  İbn Hacer, a.g.e. VI, 93.  
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1.Buhârî, uj�wة اy� �~ مdj[wل اZ� بdh  şeklindeki başlık altında Huzeyfe’den, 

“Hz. Peygamber (s.a.v.) geceleri teheccüd için kalktığında dişlerini misvakla 

temizlerdi,”270 hadisini nakletmektedir. Söz konusu hadisin başlıkla ilgisi yoktur. İbn 

Battal (ö.449/1057), bunun müstensih hatasından ya da Buhârî’nin kitabını temize 

çekemeden vefat etmesinden kaynaklandığını belirtmektedir. İbn Battal’ın bu sözünü 

nakletmeden önce, Buhârî’ye hitaben, “Allah iyiliğini versin! Huzeyfe’nin hadisinin 

bu  başlıkla ne ilgisi var,” diyen İbnu’l-Muneyyir (ö.683/1284), daha sonra hadisin 

başlıkla ilgisini göstermek için bazı zorlama yorumlarda bulunmuştur. İbnu’l-

Muneyyir, Huzeyfe hadisinin başlıkla ilgisini kurmak için şöyle demektedir: “Bana 

göre, hadiste başlığa  şu şekilde işaret eden bir mananın bulunması muhtemeldir: 

Namazın heyetlerinden olan misvak kullanımına  tam olarak riayet etmek, ibadete 

ciddi olarak hazırlanmak için gündüzleri katlanılan zorluklara, gecenin o vakitinde de 

katlanıldığına delalet eder.  Zaten Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gece [namazları] da 

gündüz [namazları] gibi idi.  Bu, kıyamın uzunluğuna delalet etmektedir. Çünkü 

aceleyle kılınan bir nafile namaz için bu denli ciddi bir hazırlık yapılmaz.” 271  

İbn Hacer de başlıkla hadisin ilgisini kurmaya çalışan bazı yorumlar 

naklettikten sonra, Huzeyfe’nin hadisine uygun bir başlık yazmak için boşluk 

bırakılmış olmasının ve bu boşluğun katipler tarafından, iki hadisi birleştirmek 

suretiyle doldurulmuş olmasının muhtemel olduğunu belirtmektedir.272 

 2. Buhârî, Kitabu’l-Cenaiz’de “Kabir azabından Allah’a sığınma babı”nda273 

üç hadis rivayet etmektedir. Bunlardan Ebu Eyyüb’un  hadisinde kabir azabından 

korunmaktan söz edilmemektedir. Hadis önceki babta ( dv deء ~� �tاب اdhr�[wب  ) geçen 

hadisler gibi kabir azabının varlığını anlatmaktadır. Bu sebeple bazı şarihler söz 

konusu hadisin önceki babın devamı olduğunu söylemişlerdir. Daha sonra Buhârî’yi 

istinsah edenlerden bunu ayırt edemeyenler hadisi bu baba eklemişlerdir.274 İbn 

Hacer, İbn Ruşeyd’ten bu açıklamaları naklettikten sonra,  hadisin bab başlığı ile 

olan ilgisini göstermek için ondan ve Kirmanî’den bazı teviller nakletmektedir. Bazı 

başlıklar ile hadis arsında ilgi bulunmama sebebinin müstensih müdahalesi olduğunu 

                                                                        
270  Buhârî, 19, Teheccüd, 9, (II,45). 
271  İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî ala Ebvabi’l-Buhârî, s. 123.  
272  İbn Hacer, Fethu’l-Barî, III, 25. 
273  Buhârî, 23, Cenaiz, 88, (II,103). 
274  İbn Hacer, a.g.e., III, 309. 
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söyleyenlerin yanında, bu örnekte olduğu gibi, bunu kabul etmeyip bazı te’vîllerle 

başlıkla hadisin ilgisini kurmaya çalışmış olanların da bulunmasından hareketle, 

Buhârî’deki bazı problemlerin müstensihlerden kaynaklandığı şeklindeki 

açıklamaların her zaman için kabul edilebilir olmadıklarını belirtebiliriz.  

K. Ehadisu’l-Enbiya’nın 29. babında  Araf suresi 118. ayetin tefsiri 

nakledildikten sonra  Cabir b. Abdillah’tan, bütün peygamberlerin çobanlık yaptıkları 

ile ilgili bir hadis rivayet edilmektedir. İbn Hacer, bab başlığı olan bu ayet  ile hadis 

arasında ayete uygun bir hadis ve hadise de uygun bir başlık  yazmak için boşluk 

bırakılmış olduğu, buranın da daha sonraları benzerleri gibi Sahih’i istinsah edenler 

tarafından birleştirilmiş olabileceği ihtimalinden, söz etmektedir.275  

Verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi  İbn Hacer,  el-Câmiu’s-Sahîh’in 

müsvedde halinde bırakılmış olduğunu zımnen de olsa kabul etmektedir. Elimizdeki 

matbu  el-Câmiu’s-Sahîh nüshalarında bile, yukarıda değindiğimiz bazı problemlerin 

halâ bulunması, onun müsvedde halinde kalmış olduğu gerçeğini daha da 

güçlendirmektedir. Bu görüşe karşı çıkanlar ravi ve müstensih müdahalelerine itiraz 

etmemelerine rağmen, Buhârî gibi çok sayıda kişi tarafından  rivayet edilmiş olan bir 

kitap için tamamlanamamış olmanın düşünülemeyeceği kanaatini taşımaktadırlar. Bu 

konuda herhangi bir delil zikretmemiş olmaları da onların açmazıdır. Fakat bazı 

gerçekleri görmezden gelmek, onları ortadan kaldırmaz. Ayrıca böyle bir yaklaşım,  

Buhârî’deki  problemlerin çözümünü güçleştirecektir. Onlar da bunun farkına varmış 

olmalılar ki, zaman zaman karşılaştıkları problemleri müstensih müdahaleleri ile 

açıklamaya çalışmaktadırlar. Eğer Sahîh müsvedde olarak kalmamış olsaydı bu kadar 

çok müdahalenini olması mümkün olur muydu?  

I.2.4. Bab Başlıkları Açısından Buhârî Nüshalarının Karşılaştırılması 

Buhârî, kitabını tamamlama fırsatı bulamadığı için, kitabı sonraki nesillere 

müsvedde halinde intikal etmiştir. Onun kitabı, bu sebebple   ravi ve müstensihlerin 

bazı müdahalelerine maruz kalmıştır.  Bu da  Sahîh-i Buhârî’nin nüshaları arasında 

bazı farklılıkların doğmasına sebebiyet vermiştir.  İbn Hacer, şerhinde nüshalarda 

tesbit etmiş olduğu, bazı nüshalarda yer alan bir kısım  bab başlıklarının başka 

                                                                        
275 A.g.e., VI, 542.  İbn Hacer’in  Buhârî’deki bazı problemlerin çözümü için ravi ve müstensih 

müdahalelerini gerekçe gösterdiği başka örnekler için bkz.   Fethu'l-Bârî, IX, 401; IX,431; XI, 
68-9; XII, 131.  
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nüshalarda zikredilmemesi, bab başlıklarının farklı ifadelerle zikredilmesi, babların 

içinde rivayet edilen hadislerin farklı olması vb. farklılıkları gidermek için Sahîh’in 

değişik nüshalarını karşılaştırmaktadır.  İbn Hacer’in nüsha farklılıklarını gidermek 

için yaptıklarının tam olarak anlaşılabilmesi için, el-Camiu's-Sahîh’in ravileri ve 

nüshaları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, konuyu örneklerle açıklamaya 

çalışacağız. 

Buhârî’nin, on altı yılda telif ettiği rivayet edilen eserini on binlerce kişiye 

okuttuğu kaynaklarda ifade edilmektedir.276 Eserinin en meşhur ravisi olan el-Firebrî 

(ö.320/932), el-Câmiu’s-Sahîh’i Buhârî’den doksan bin kişinin  dinlediğini fakat 

kendisinden başka onu Buhârî’den rivayet eden kimsenin kalmadığını, ileri 

sürmüştür.277 el-Firebrî, her ne kadar böyle söylüyorsa da, ondan sonra  dokuz yıl 

daha yaşamış olan el-Bezdevî (ö.329/940) de Sahih’i rivayet edenler arasında yer 

almaktadır.278 Nitekim İbn Makula (ö.475/1082), Sahih’i Buhari’den rivayet eden 

son kişinin el-Bezdevî olduğunu belirtmiştir.279 Sahîh’i Buhârî’den işitmiş olan el-

Mahâmilî (ö.330/941), el-Bezdevî’den sonra vefat etmiştir. Dolayısyla   Sahîh’i 

ondan sonra da rivayet etmiş olma ihtimali vardır. Fakat bu zatın rivayetinin 

Buhârî’nin Bağdat’a son gidişinde imla ettiği bazı bölümlerden ibaret olup eksik 

olduğu ve onun rivayetine itimat etmenin yanlış olduğu belirtilmiştir.280  

                                                                        
276 el-Bağdadî, Hatib, Tarihu Bağdâd, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut. Trs. II, 14: en-Nevevî, 

Tehzibu’l-Esma ve’l-Lugat, I, 91; Ma Temessu ileyhi Hacetu’l-Karî, s. 41. 
277 el-Bağdadî, el-Hatib, a.g.e., II, 9; en-Nevevî, Ma Temessu ileyhi Hacetu’l-Karî, s. 21; ez-Zehebi, 

Siyeru A’lami’n-Nubela, Muessesetu’r-Risale, Thk. Şuayb el-Arnavut ve M. Nuaym el-Arkasusî, 
Beyrut, 1413, 9. bsk. XII, 398, 469; İbn Hacer, Hedyu’s-Sarî, s.678; Kastalanî, a.g.e., I, 38; 
Çelebi, Katib, Keşfu’z-Zunun, I, 545; Abdulgani Abdulhalik, el-İmam el-Buhârî ve Sahihuhu,  
Cidde, 1985, s.182.  Bazı kaynaklarda da el-Firebri’den Sahih’i Buhari’den dinleyenlerin 
sayısının yetmiş bin olduğu nakledilmektedir. (en-Nevevî, Tehzibu’l-Esma ve’l-Lugat, I, 90; İbn 
Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Beyrut, tsz, XI, 25; İbnu’n-Nukta, et-Takyid li Marifeti Ruvati’l-
Esanid, thk. Kemal Yusuf el-Hut, Beyrut, 1408, s. 126). Burada en-Nevevî’nin iki ayrı eserinde 
farklı rakamlar zikrettiğini belirtmemizde yarar vardır. Ayrıca İbn Kesir (ö.774/1372) de el-
Hatib’den nakilde bulunmuş olmasına rağmen, doksan bin yerine yetmiş bin rakamını 
zikretmiştir. Kanaatimizce bu da bir tashifin sözkonusu olduğunu göstermektedir. 

278  ez-Zehebî, a.g.e., XV,12; İbn Hacer, a.g.e., a.y; Katib Çelebi, a.g.e., a.y. 
279 İbn Makula, el-İkmal fi Refi’l-İrtiyab ani’l-Mu’telif ve’l-Muhtelif minel’-Esma ve’l-Kuna ve’l-

Elkab, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1411, VII, 187.   
280 İbn Hacer, Fethu’l-Barî, I, 4; Katib Çelebi, a.g.e., I, 545. .  el-Mahamilî’nin Bağdad’ta Sahih’i 

Buhârî’den rivayet eden son kişi olduğu belirtilmektedir. (Bkz. el-Bağdadî, el-Hatîb, Tarihu 
Bağdad, II, 5 ; İbn Ebi Ya’la  , Tabakatu’l-Hanabile, Tah. Muhammed Hamid el-Fıkî, Beyrut, tsz. 
I, 271). es-Subkî (ö.771/1369), Sahih’i, Buhârî’den işittiğini iddia edenler arasında en son ölen 
kişinin Abdullah b. Faris el-Belhi (ö.346/957) olduğunu, belirtmiştir. (Tabakatu’ş-Şafiiyyeti’l-
Kubra, Tah. Abdulfettah Muhammed el-Hulv ve Mahmud Muhammed et-Tanahî, el-Cîze, 1992, 
II,  215). 346/957 yılında ölmüş olan birinin 256/869 yılında ölmüş olan  Buhârî’den hadis 
işitmesinin oldukça zayıf bir ihtimal olduğunu belirtmek gerekir. 
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el-Firebrî’den nakledilen dahil kaynaklarda zikredilen  rakamlar, Sezgin’in 

belirttiği gibi  el-Camiu's-Sahîh’in nail olduğu rağbetin mübalağalı bir ifadesidir. 

Bununla Sahîh’in metnini tam olarak rivayet eden ravilerin kastedilmediği 

aşikardır.281 Bunlar arasından sadece şu beşi meşhur olmuştur. Muhammed b. Yusuf 

b. Matar b. Salih b. Bişr el-Firebrî (ö.320/932),  İbrahim b. Ma’kıl b. el-Haccac en-

Nesefî (ö.295/907), Hammad b. Şakir en-Nesevî (ö.290/902), Ebu Talha Mansur b. 

Muhammed b. Ali Karîne el-Bezdevî (ö.329/940)  ve el-Huseyn b. İsmail el-

Mahâmilî (ö.330/941). Bunlardan sadece el-Firebrî Sahih’i tam olarak Buhârî’den 

sema’ yolu ile rivayet etmiştir. O, Sahih’i biri 248 yılında Firebr’de diğeri 252 

yılında Buhara’da olmak üzere iki defa Buhârî’den dinlemiştir. en-Nesefî Sahih’in 

hepsini Buhârî’den işitemediği için bazı kısımları icazet yoluyla ondan rivayet 

etmiştir. Ayrıca el-Firebri rivayeti onun rivayetinden yaklaşık dokuz varak 

fazlaydı.282 en-Nesevî’nin de  rivayetinde eksiklikler bulunmaktadır. el-Mahamilî’nin 

elinde ise  el-Câmiu’s-Sahîh’in tümü değil,  Buhârî’nin Bağdat’a son gidişinde imla 

ettiği bazı bölümler bulunuyordu.283 

el-Firebrî ve en-Nesefî diğer rivayetleri oldukça erken bir devirde 

unutturmuşlardır. Özellikle el-Firebrî, Buhârî metninin müteakip nesillere intikalinin 

yegane rivayeti olmak imtiyazını kazanmıştır.284  Buhârî’den sonra çok geç olmayan 

dönemlerde birçok hadis otoritesi en-Nesefî rivayetini kullanmıştır.285   Daha sonraki 

dönemlerde özellikle  el-Yûnînî’den sonra en-Nesefi rivayeti, gördüğü rağbeti 

kaybetmiştir. Bunun en önemli sebebi Fuad Sezgin’in de belirttiği gibi, el-Firebrî 

rivayetinin tümünün sema’ yolu ile gelmesine karşılık en-Nesefî rivayetinin son 

kısımlarının icaze yolu ile rivayet edilmiş olmasıdır.286 Hadis ilminde sema’ her 

                                                                        
281 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s.186. 
282 el-İşbili, İbn Hayr, Fihristu mâ Ravahu an Şuyûhihi mine’d-Devâvîni’l-Musannefe fi Durûbi’l-İlm 

ve Envai’l-Maarif, thk. Franciscus Codera ve J. Ribera Tarrago, el-Mektebetu’l-Musenna, 
Bağdat, 1963,s. 95-98. Krş. Abdulmuttalib, Rif’at Fevzi, Kutubu’s-Sunne Dirasetun  Tevsikiyye 
(I. Cilt, el-Muvatta, Sahîhu’l-Buhârî, Sahîhu Muslim), Kahire, 1979, I, 164.  

283  Fethu’l-Bârî, I, 4. 
284 Sezgin,  a.g.e., s. 186. 
285  Sezgin a.g.e., s. 190. Sahih-i Buhârî’nin ilk şarihi olan el-Hattabî (ö.388/998), şerhinde en-Nesefî 

rivayetini esas almıştır. O, el-Firebrî rivayetini sadece, en-Nesefî rivayetinin eksik kısımlarını 
tamamlamak için kullanmış ve dolayısıyla tercihte ikinci dereceye indirmiştir. (Sezgin, a.g.e., 
s.190.  Hattabî, Şerhu’l-Buhârî, I, 106-108’dan naklen) Yine Ebu Nuaym el-Isfahani (ö430/1038) 
el-Mustahrac Ala’s-Sahihayn’da, el-Humeydi (ö.488/1095) de el-Cem’u Beyne’s-Sahihayn’da en-
Nesefi rivayetini kullanmışlardır. (Bkz. Bayraktar, İbrahim, Hadis Kaynakları Üzerine 
Araştırmalar, Ekev yay. Erzurum, 2001, s.97.) 

286 Bkz. Sezgin, a.g.e., s.190-191. 
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zaman icazeye tercih edildiği287 için el-Firebrî rivayeti daha çok yaygınlaşmıştır. Bir 

diğer sebep ise el-Firebrî nüshasına dayanan rivayetlerin  el-Asilî (ö.392/1002)288,  

Ebu Zer el-Herevî (ö.434/1043)289, es-Sağanî (ö.650/1252)290 ve el-Yûnînî 

(ö.701/1301)291 gibi muhaddisler tarafından  karşılaştırılarak  titizlikle yeni 

nüshaların oluşturulmasıdır.  

Takiyuddin en-Nedvî, el-Câmiu’s-Sahîh’in el-Firebrî nüshasının on iki kişi 

tarafından  rivayet edildiğini belirtmektedir.292 İbn Hacer, bunlardan dokuzunu 

şerhinin başında saymaktadır: Ebu Ali Said b. Osman İbnu’s-Seken (ö.353/964), Ebu 

İshak İbrahim b. Ahmed el-Mustemlî (ö.376/986-87), Ebu Nasr Ahmed b. 

Muhammed el-Ahsiketî (ö.?), Ebu Zeyd Muhammed b. Ahmed el-Mervezî 

                                                                        
287 İbn Salâh, Ulumu’l-Hadis, s. 132; İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, Mektebetu’l-Gazali, Dimaşk, 

1979, s. 143; es-Suyuti, Tedribu’r-Ravi, II, 9. 
288 el-Asîlî, el-Curcanî (ö.373/983) rivayetini asıl alıp Ebu Zeyd el-Mervezî’den(ö.379/989) gelen 

rivayetin farklarını tespit ederek bir Buhârî nüshası meydana getirmiştir. (Bkz. Kadi İyad, el-
İlma’, s. 189-192. Krş. Sezgin, a.g.e., s. 195.) 

289 Ebu Zer el-Herevî de el-Firebrî’nin karışık nüshasından gelen el-Mustemlî (ö.376/986), es-Serahsî 
(ö.381/991) ve el-Kuşmeyhenî (ö.389/998) rivayetlerini birleştirmiştir.  Ebu Zer, rivayetler 
arasındaki farklılıkları göstermek amacıyla, es-Serahsi için ha, el-Mustemli için sin   (س), el-
Kuşmeyhenî için he (هـ) ve es-Serahsi ile el-Mustemlî’nin beraber kullanıldığı yerlerde ise  ( ح ـ
 şeklinde işaretler kullanmıştır. (Bkz. Sezgin, a.g.e., s. 196.) (س

290 Sağânî (ö.650/1252), Firebrî’nin el yazısını taşıyan ve en-Nushatu’l-Bağdadiyye diye adlanan eski 
bir [Sahîh-i Buhârî] yazmasıyla yine Firebrî’nin yanında bulunup Aslu kitabi’l-Buhârî diye 
adlanan diğer bir karışık nüshadan gelme ikinci kademedeki rivayetlerin bazılarını 
karşılaştırmıştır. O, Firebrî tarafından dinlenen nüsha ile diğer nüshadan gelen üç furûu,  yani 
Hamevi [Hamuye es-Serahsî], Kuşmeyhenî ve Mustemlî rivayetlerini birleştirmiştir. (Bkz. Sezgin  
a.g.e., s.197.) 

291 Sahih-i Buhârî’nin el-Firebrî’den gelen rivayetlerini karşılaştırmak suretiyle aralarındaki farkları 
gidererek sağlıklı bir metin oluşturmaya çalışanlardan biri de Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. 
Abdillah el-Yûnînî’dir (ö701/1301). O, doğrudan doğruya el-Firebrî’den veya ikinci derecedeki 
ravilerin rivayetlerinden ziyade, üçüncü dereceden ve daha sonraki ravilerin kendilerinden 
evvelki rivayetlerini karşılaştırıp, aralarındaki ihtilaf ve zorlukları mümkün olduğu kadar azaltan 
ikili veya üçlü rivayetleri işlemiştir. (Bkz. Sezgin  a.g.e., s. 197.)  el-Asîlî, Ebu Zer el-Herevî, 
Ebu’l-Kasım İbn Asakir ve Ebu’l-Vakt’in rivayetlerini esas alarak kendi nüshasını oluşturan el-
Yûnînî, el-Asîlî için (ص), Ebu Zer için (هـ), İbn Asakir için (س) Ebu’l-Vakt için (ظ) işaretlerini 
kullanmıştır.  O, bu çalışmasında ayrıca hadis metinlerinin Arap dilinin kaidelerine uygun olup 
olmadığını İbn Malik’e (ö.672/1273) sorarak kendi nüshasını gramer açısından da bir tetkike tabi 
tutmuştur. Bu çalışmanın neticesinde İbn Malik’in Şevahidu’t-Tavdih ve’t-Tashih li Muşkilati’l-
Camii’s-Sahih adlı eseri ortaya çıkmıştır. (Bkz. Fuad Sezgin, a.g.e., s.198; Rıfat Fevzi 
Abdulmuttalib, a.g.e., I, 165. Krş. Kastalanî, İrşadu’s-Sarî, I, 39-40.) el-Yûnînî nüshası titiz bir 
şekilde hazırlandığı için çok rağbet görmüştür. Bugün elimizde bulunan Buhârî nüshalarının 
yarısından fazlası el-Yûnînî nüshasından yapılan kopyalardan oluşmaktadır. Sahih-i Buhârî’nin 
II. Abdulhamid’in emriyle el-Yûnînî nüshası esas alınarak 1313 yılında yapılan dokuz ciltlik 
baskısı en güvenilir baskıdır. Hacı Zihni Efendi’nin tashihi ve Kastalanî şerhinin yardımıyla 
harekeli olarak 1315 yılında sekiz cilt halinde Matbaay-ı Amire’de yapılan baskısı da muteberdir 
ve memleketimizde yaygındır. (Bkz. Kufralı, Kasım, Buhârî, İA, II, 772; İ. Lütfi Çakan, Hadis 
Edebiyatı, İstanbul, 1989, s. 57.) el-Camiu's-Sahîh’in Yûnînî tarafından yapılan edisyonu 
hakkında geniş bilgi için bkz. Sezgin,  a.g.e.,  s. 197-203.  

292 Takiyuddin en-Nedvî el-Muzahirî, el-İmam el-Buhârî, Daru’l-Kalem, Beyrut, 1988, s. 138. 
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(ö.379/989), Ebu Ali Muhammmed b. Ömer eş-Şebevî (ö.350/961), Ebu Ahmed  

Muhammed b. Muhammed el-Curcanî (ö.373/983-84), Ebu Muhammmed Abdullah 

b. Ahmed Hamuye es-Serahsî (ö.381/991-92), Ebu’l-Heysem Muhammed b. Mekkî 

el-Kuşmeyhenî (ö. 389/998-99) ve Ebu Ali İsmail b. Muhammed b. Ahmed b. Hacib 

el-Kuşânî (ö.391/1001) – bu zat, Sahih’i el-Firebrî’den rivayet eden  son kişidir-.293 

Nevevî’nin adlarını saydığı sekiz kişiden üçü İbn Hacer’in verdiği listede yer 

almamaktadır: Ebu Said Ahmed b. Muhammed, Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed b. 

Matta el-İştîhnî (ö.388/998) ve Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Abdu’l-Aziz el-Curcânî 

(ö.366/976). 294 ez-Zehebî, Ebu Hamid Ahmed b. Abdillah b. Nuaym b. el-Halîl en-

Nuaymî’nin (ö.386/996) de Sahîh’i el-Firebrî’den rivayet ettiğini belirtmektedir.295 

Buna göre Sahîh’i el-Firebrî’den rivayet edenlerin sayısı on üçe çıkmaktadır. 

İbn Hacer, el-Firebrî’nin talebelerinin isimlerini sıraladıktan sonra, bu sefer 

Sahih’i onlardan rivayet edenlerin isimlerini de vermektedir: İbnu’s-Seken’den  

Abdullah b. Muhammed el-Cuhenî (ö.395/1005), el-Mustemlî’den  Hafız Ebu Zer el-

Herevî (ö.434/1043) ve Abdurrahman b. Abdullah el-Hemedanî (ö.?), el-

Ahisketî’den İsmail b. İshak es-Saffar(ö.?), Ebu Zeyd’ten Ebu Nuaym el-İsfahanî 

(ö.430/1039), el-Asîlî (ö.392/1002) ve el-Kâbisî (ö.403/1012-13), eş-Şebevî’den Said 

b. Ahmed el-Ayyar (ö.457/1065) ve el-Hemedanî, el-Curcanî’den, Ebu Nuaym ile el-

Kabisî, es-Serahsî’den Ebu Zer ile ed-Davûdî (ö.467/1074-75), el-Kuşmeyhenî’den 

Ebu Zer, el-Hafsi (ö.466/1073-74) ve Kerîme (ö.495/1102),  el-Kuşâni’den  el-

Mustağfirî (ö.432/1040-41) rivayet etmişlerdir.296  Ahmed b. Abdu’l-Aziz’den de el-

Mustağfirî’nin (ö.432/1040-41) rivayet ettiği belirtilmiştir.297 

Saydığımız bu isimler, Sahîh-i Buhârî’nin el-Firebrî vasıtasıyla gelen 

rivayetinin meşhur ravilerini oluşturmaktadır. 

 el-Firebrî’nin talebelerinin isimlerini sıraladıktan sonra, Sahih’i onlardan 

rivayet edenlerin isimlerini de zikreden İbn Hacer, Fethu’l-Bârî’nin başında el-

Cuhenî (ö.395/1005), Ebu Zer el- Herevî (ö.434/1043), el-Hemedanî (ö.?), İsmail b. 

İshak es-Saffar (ö.?), Ebu Nuaym el-Isfahani (ö.430/1039), el-Asîlî (ö.392/1002), el-
                                                                        
293  İbn Hacer, Fethu’l-Barî, I, 4. 
294 Bkz. en-Nevevî, Ma Temessu ileyhi Hacetu’l-Karî, s.21. en-Nevevî, el-Kuşânî’nin adının Ebu 

Bekir İsmail b. Muhammed b. Ahmed b. Hâtib, olduğunu belirtmektedir.  
295 ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, XVI, 488. 
296  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 4.  
297  Kandemir, M. Yaşar, el-Câmiu’s-Sahîh, DİA, VII, 117. 
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Kâbisî (ö.403/1012-13), Said b. Ahmed el-Ayyar (ö.457/1065), ed-Davûdî 

(ö.467/1074-75), el-Hafsi (ö.466/1073-74) ve Kerime (ö.495/1102) rivayetlerinin 

kendisine kadar gelen isnadlarını sıralamaktadır.298 Kendisine kadar gelen en âlî 

isnadın ed-Davûdî rivayetinin isnadı299 olduğunu belirten İbn Hacer, şerhinde Ebu 

Zer el-Herevi’nin hocaları el-Mustemlî, es-Serahsî ve el-Kuşmeyhenî’den  aldığı 

rivayeti esas aldığını söylemektedir.300  O, en-Nesefî, en-Nesevî ve el-Bezdevî 

rivayetlerinin kendisine ulaşan isnadlarını da şerhinin baş kısmında zikretmektedir.301 

el-Firebrî kolundan gelen Ebu Zer rivayetini şerhinde esas alan İbn Hacer, 

Sahih’in problemli noktalarını halletmek için bu rivayeti el-Firebrî’den gelen değişik 

rivayetlerle karşılaştırmaktadır. Onun zaman zaman da el-Firebrî’den gelen 

rivayetleri en-Nesefî rivayetiyle karşılaştırmak suretiyle problemleri halletme yoluna 

gittiğini de görmekteyiz. İbn Hacer’in yaptığı bu karşılaştırmalardan bab 

başlıklarıyla ilgili bazı örnekler şunlardır: 

 dh (Kişinin namazı kaçırdık demesi302) babından sonraب �Zل اd}��d~ uvrw اy�wة .1

gelen رd�Zwو ا m}j owdh ت�jw ة وy�wا |wإ |qo\ c بdh ([Kişi] namaza koşmayarak, sekine ve 

vakar ile gelmelidir )303 şeklindeki bab başlığı el-Asilî’nin rivayeti ile Ebu Zer’in el-

Mustemli ve Kuşmeyhenî’den gelen rivayetlerinde bulunmamaktadır. İbn Hacer, söz 

konusu bab başlığının bulunduğuna dair rivayetlerin daha doğru olduğunu 

belirttikten sonra söyle demiştir: “Çünkü Buhârî’nin, ‘Bunu Ebu Katade söyledi ( و

£wd� دةd�� Zhأ )’ şeklindeki sözünde geçen zamir başlıkta geçen söze racidir.  Böyle 

olmasaydı zamir önceki babta Ebu Katade’den rivayet edilen hadise raci olurdu. Bu 

                                                                        
298  Bkz. Fethu’l-Bârî, I, 4-6. 
299  A.g.e., I, 6. 
300 İbn Hacer, a.g.e., I, 7.  Buhârî şarihlerinden en-Nevevî, İbnu’z-Zebîdî – Ebu’l-Vakt tarikiyle gelen 

ed-Davûdî rivayetini esas almıştır.( Bkz. Ma Temessu İleyhi Hacetu’l-Karî, s.22 ve 59). Kirmanî 
ise, şerhinde Ebu Zer rivayetinin yanında  Kerime vasıtasıyla el-Kuşmeyhenî ve ed-Davûdî 
vasıtasıyla gelen  es-Serahsi rivayetlerini esas almıştır. (bkz. Sahihu’l-Buhârî bi Şerhi’l-Kirmani, 
1, 6-10). Aynî, şerhinde Kerime ve el-Hafsî vasıtasıyla gelen el-Kuşmeyhenî ve ed-Davûdî 
vasıtasıyla gelen es-Serahsî rivayetlerine dayanmaktadır.(Umdetu’l-Karî, I, 4-5.). Kastalanî ise 
şerhinde el-Yûnînî rivayetini esas almıştır. (İrşadu’s-Sarî, I, 40). Görüldüğü gibi Buhârî’nin 
meşhur ve en yaygın  dört şerhinin müellifleri olan Kirmanî, İbn Hacer, Aynî ve Kastalanî 
şerhlerinde el-Firebrî’den gelen rivayetleri esas almışlardır ki bu, el-Firebrî rivayetinin ne kadar 
yaygın olduğunu göstermektedir.  

301  İbn Hacer, a.g.e., I, 6-7. 
302  Buhârî, 10, Ezan, 20, (II,148). 
303  Buhârî, 10, Ezan, 21, (II,149). 
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durumda önceki hadis de kendisinden rivayet edildiği için  Ebu Katade’yi zikretmesi 

gereksiz bir tekrar olurdu.”304  

2. Sahih-i Buhârî’nin bazı rivayetlerinde "بdh"  şeklinde başlıksız olarak geçen 

bazı babların, diğer rivayetlerde bulunmadığını görmek mümkündür. Dolayısıyla bu 

şekildeki bablarda yer alan hadisler önceki babın devamı gibi görünmektedir. K. 

Ezan’ın 126. babı bütün rivayetlerde sadece بdh" ” denilerek başlıksız olarak 

geçmektedir. el-Asilî’nin nüshasında ise bu başlık tamamen hazf edilmiştir. İbn 

Battal (ö. 449/1057) ve ona tabi olanlar da şerhlerinde el-Asilî’nin rivayetini esas 

almışlardır. İbn Hacer bu şekildeki bir başlığın bulunmasının  ve bundan önceki 

(125.) başlığın hazf edilmesinin kendisinin tercih ettiği görüş olduğunu belirtip 

gerekçesini de şöyle izah etmektedir: 124. babın başlığı, “İmam ve arkasındakilerin, 

rükudan kalkarken ne söyleyecekleri babı” şeklindedir. 125. babın başlığı ise 

“Allahumme Rabbena lek’l-Hamd’ın Fazileti babı” şeklindedir. Başlıkta ifade edilen 

manaya delalet eden hadisi de bundan önceki (124.) babın içinde zikretmek 

mümkündür. Zira o başlık 125. babın başlığını da kapsamaktadır. Fakat 126. babta 

rivayet edilen hadislerin hepsi ancak zorlama yorumlarla “Allahumme 

Rabbena...”nın faziletine delalet etmektedir. Bu sebeple de 126. babın 125. babın 

değil de 124. babın faslı olarak kabul edilmesi daha evladır. Böylece 124. babın bir 

faslı olarak kabul edilecek olan 126. babta  kunûtla ilgili hadislerin bulunma nedeni 

de anlaşılmış olacaktır.305 

Kanaatimizce rivayetler arasındaki farklılıkları bu kadar zorlama yorumlarla 

ortadan kaldırmaya çalışmanın gereği yoktur. Zira, daha önce belirtildiği gibi, 

Buhârî, bazı hadislere daha sonra uygun bir başlık yazmak için boşluklar bırakmıştır. 

Fakat kendisi bu boşlukları doldurma imkanına kavuşmadığı için, Sahih’i el-

Firebrî’den alan raviler kendi görüşlerine göre söz konusu boşlukları 

doldurmuşlardır. Bundan ötürü de Sahih’te bu tür bazı karışıklıkların meydana 

gelmiş olması doğaldır.  

3. K. Ezan, 162’de (f�¦wو ا uj�wdh avdoswا |wء إdo}wوج اr� بdh)    altı hadis rivayet 

edilmektedir. Kerime’den gelen rivayette ise  ilk iki hadis _wdqwم اde¨م اdj� سd}wر اd©�pب اdh 

şeklinde bir başlık altında sıralandıktan sonra, geri kalan dört hadis zikrettiğimiz ilk 

                                                                        
304  Fethu’l-Barî, II, 149. 
305  A.g.e., II, 362. 
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başlık altında sıralanmaktadır.306 İbn Hacer, es-Sağanî nüshasının da bu şekilde 

olduğunu belirttikten sonra şöyle demektedir: Bu, mutemed bir rivayet değildir. 

Çünkü başlığın bu konuyla ilgisi yoktur. Ayrıca daha önce imametle ilgili bölümde 

aynı anlamda bir başlık307 geçmişti.308  

Biz de İbn Hacer’in yaptığı yoruma katılıyoruz.. Çünkü söz konusu hadislerin 

Kerime ve es-Sağanî nüshalarında yer alan başlıkla bir ilgilerinin olmadığını gördük. 

Hadislerin altısı da kadınların camideki durumlarından söz etmektedir. Ayrıca bu 

şekilde, anlamsız bir başlığın burada yer alması da  engellenmiş olmaktadır.  

4. Buhârî, ( ذا آdن ªe أre اy�wةdhب ا��mpdq اajw ~� اy�wة إ )309 babında başlıktan 

hemen sonra  İbn Abbas’ın bir sözünü, Ebu İshak ile Hz. Ali’nin konuyla ilgili 

uygulamalarını nakletmektedir. Hz. Ali’den nakledilen, “Ali, elini sol bileğinin 

üstüne koydu,” şeklindeki ibareden sonra gelen, “bir yerini kaşıması veya elbisesini 

düzeltmesi durumu hariç,” sözünün, bab başlığının devamı mı yoksa Hz. Ali’den 

gelen rivayetin devamı mı olduğu konusunda ihtilaf vardır. el-İsmailî (ö.371/981),   

İbn Ruşeyd (ö.721/1321), Alâüddin Moğoltay (ö.762/1361) ve ona tabi olanlar 

buradaki istisnanın Buhârî’nin sözü olduğuna kail olmuşlardır. Bunun yanlış 

olduğunu belirten İbn Hacer, bu sözün Hz. Ali’den gelen rivayetin devamı olduğunu 

belirtmektedir. Çünkü Buhârî’nin şeyhlerinden olan Muslim b. İbrahim,  şu şekilde 

rivayette bulunmuştur: “Hz. Ali namaz kıldığı zaman tekbir getirdikten sonra sağ 

elini sol bileğinin üzerine koyar ve rukua kadar böyle devam ederdi. Ancak bir yerini 

kaşıması veya elbisesini düzeltmesi durumu hariç.”  İbn ebi Şeybe’nin (ö.235/849) 

rivayeti de bu şekildedir.310  Nitekim bu şekil, başlığa da daha uygundur. Eğer Hz. 

Ali ‘nin eseri “elini sol bileğinin üstüne koydu” şeklinde bitseydi istisna cümlesinin, 

başlıkla ilgisini  kurmak zor olurdu.311 

                                                                        
306 Elimizdeki Buhârî nüshası da bu şekildedir. Hatta Fethu’l-Barî’nin içinde basılan Buhârî metni de 

bu şekildedir. Bu, kitapların basımında ciddi davranılmadığını göstermektedir. İbn Hacer’in 
kullandığı nüsha Kerime ve es-Sağanî’nin kullandıkları nüshadan farklıdır. Ayrıca kendisi de 
mutemet olanın, altı hadisi de tek başlık altında veren rivayet olduğunu belirtmektedir. 
Dolayısıyla onun eserini basanların ve tahkik edenlerin onun tercihini dikkate almaları gerekirdi. 
İlmi ciddiyetin gereği budur, diye düşünüyoruz.  

307  Bkz. Buhârî, 10, Ezan, 25 (II,156).   مde¨ل اd� ب إذاdh«vأر |�b _ pd e  
308  Fethu’l-Barî, II, 445. 
309  Buhârî, 21, el-Amelu fi’s-Salat,1, (II,58). 
310  Bkz. İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, tah. Kemal Yusuf el-Hut, Beyrut, 1409, I, 343, II, 255. 
311  Fethu’l-Bari, III, 93. 
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İbn Hacer, Buhârî’nin muallak olarak rivayet ettiği “eser”i muttasıl olarak, 

başka kaynaklardan yararlanarak, rivayet etmek suretiyle el-Câmiu’s-Sahîh’in 

metnindeki bir karışıklığı gidermiş olmaktadır.  

5. K. Buyu’da ¬rj و ®�wرة ~� اd¯�wب اdh312 şeklinde bir başlık bulunmaktadır. el-

Câmiu’s-Sahîh’ nüshalarının çoğunda ¬rj و" ” lafzı bulunmamaktadır. Kerime ve el-

İsmailî’nin nüshalarında ise bu lafız yer almaktadır.  ®�wا (kumaş) kelimesinin ز harfi 

ile olduğu konusunda ihtilaf vardır. Zira babta rivayet edilen hadiste kumaş ticaretine 

delalet eden bir rivayet bulunmamaktadır. Sadece bütün ticaret şekillerinin 

mübahlığından söz etmiş olmakla dolaylı olarak kumaş ticaretine de delalet etmiş 

olabilir.  İbn Asakir (ö.571/1176), bu lafzı ر (ra) harfi ile r�َwا (kara) şeklinde 

düzeltmiştir.  Böylece bir sonraki d¯�wب اdhr±�wرة ~� ا 313 şeklindeki başlıkla bu başlık 

arasında bir tenasüp meydana gelmiş olur.  ed-Dimyati (ö.705/1305) de başlığı bu 

şekilde tespit etmiştir. İbn Battal (ö.449/1057) ve başkalarının söz konusu kelimeyi  

r�ُwا (ب harfinin dammesi ile)şeklinde okuduklarını belirten el-Kutbu’l-Halebî314 

(ö.735/1334), babta ticaretin türüne işaret eden bir bilgi olmadığından bunun doğru 

olmadığını belirtmiştir.315  

Babta zikredilen ayet ve rivayetlerde, iki kelime (berr=kara, bez=kumaş) 

arasında tercihte bulunmayı mümkün kılacak bir ipucu bulunmadığı için, kelimeyi  

ra harfi ile okumanın yanlış olmadığını belirten İbn Hacer,316 İbn Asakir’in 

rivayetinin doğru olduğuna işaret etmiş olmaktadır. Babta buğday ticaretiyle ilgili bir 

şeyler rivayet edilmediği için kelimeyi burr (buğday) şeklinde okumanın bir anlamı 

olamaz. Bundan hareketle deniz ticaretine mukabil burada kara ticaretine dolaylı 

olarak imada bulunmak amacıyla Buhârî “kara ticareti babı”  şeklinde başlık 

koymuştur, diyebiliriz. Zaten elimizde bulunan Sahih-i Buhârî nüshası da bu 

şekildedir.   

                                                                        
312  Buhârî, 34, Buyu’, 8, (III,6). 
313  Buhârî, 34, Buyu’,10, (III,7). 
314 Kutbuddin Ebu Ali, Abdulkerim b. Abdunnur b. Munîr b. Abdulkerim b. Ali el-Halebî, 

664/1266’da Haleb’te doğmuş, daha sonra Mısıra yerleşmiştir. Devrinde Mısır’ın en meshur 
alimlerindendi. Hanefi fukahasından olan bu zatın, hadis ve tarihe dair eserleri vardır. Buhari’ye 
mufassal bir şerh yazmaya başladığı fakat tamamlayamadığı belirtilmiştir.  Bkz. İbn Kesîr, el-
Bidaye ve’n-Nihaye, XIV, 171; es-Suyûtî, Tabakâtu’l-Huffâz, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 
1403, s. 523; Sandıkçı Kemal, Sahîh-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar, s. 34. 

315 Fethu’l-Bârî, IV, 373. 
316  A.g.e., ay. 
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6. Buhârî’deki  bab başlıklarının sıralanışı konusunda da rivayetler arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. “Kasap hakkında söylenenler babı”317 İbnu’s-Seken’in 

(ö.353/964) rivayetine göre bulunduğu yerden beş bab sonra gelmektedir. İbn Hacer, 

mesleklerle ilgili babların birbirini takip etmesi için İbnu’s-Seken rivayetinin daha 

doğru olduğunu  belirtmektedir.318   

Daha önce belirttiğimiz gibi İbn Hacer, Buhârî’nin kitabının bablarını, 

birbirleriyle olan münasebetlerini göz önünde bulundurarak sıraladığını 

savunmaktadır ki İbnu’s-Seken’in rivayetini de bu sebeple tercih ettiğini 

düşünüyoruz. Ayrıca K. Buyu’da, yirmi yedinci babtan itibaren boyacılık, terzilik, 

dokumacılık vb. mesleklerle ilgili bablar sıralanmaktadır. Dolayısıyla kasaplıkla 

ilgili babın da  burada geçmesinin daha uygun olacağına biz de katılıyoruz.     

7. K. Buyu’un 11. babının başlığı şu şekildedir: “Bir ticaret veya eğlence 

gördükleri zaman hemen [senin etrafından] dağılıp ona koşarlar ve seni ayakta 

bırakırlar,319 babı.” 320 Buhârî, başlıkta bu  ayetten sonra “Kendilerini ne ticaretin ne 

de alışverişin Allah’ı anmaktan alıkoymadığı erkekler...” 321 ayetini ve  Katade’nin 

bir sözünü nakletmektedir.   Bu başlık altında Cabir’den şu hadis rivayet 

edilmektedir:  “Hz. Peygamber (s.a.v.) ile beraber Cuma  namazını kıldığımız sırada 

bir kervan  geldi. [Cuma namazını kılmak için toplananlar], on ikisi hariç, dağılıp 

kervana gitti. Bunun üzerine “Bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman [senin 

etrafından]  hemen dağılıp ona koşarlar ve seni ayakta bırakırlar,” ayeti nazil oldu.”  

Buhârî, bu ayeti (62, Cuma,11)  K.Buyu’un altıncı babında da bab başlığı 

olarak zikretmiş ve altında Cabir’in naklettiğimiz hadisini farklı bir isnadla  rivayet 

etmiştir. Sekizinci babta (kara ticareti babı) ise “Kendilerini ne ticaretin ne de 

alışverişin Allah’ı anmaktan alıkoymadığı erkekler...” ayetini ve Katade’nin sözünü 

zikrettikten sonra Ebu’l-Minhal’den sarf (para, altın ticareti) ile ilgili bir hadis 

rivayet etmiştir. 

                                                                        
317 Buhârî, 34, Buyu’, 21, (III,10). 
318 Fethu’l-Bârî, IV, 391.  
319 62, Cuma, 11. 
320 Buhârî, 34, Buyu’, 11, (III,7). 
321 24, Nur, 37. 
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 Görüldüğü gibi, K. Buyu’ 11. babta zikredilmiş olan iki ayetle Katade’nin 

sözü ve Cabir’in rivayeti daha önceki bablarda zikredilmişlerdir. Dolayısıyla 11. 

babta gereksiz yere tekrar edilmişlerdir.  

el-Mustemlî’nin rivayetinde de bu şekilde bir tekrar vuku bulmuştur. Diğer 

rivayetlerde ise bu onbirinci bab yer almamıştır. Ancak el-Câmiu’s-Sahîh’in 

ravilerinden en-Nesefî 6. ve 8. bablarda geçenleri hazf edip hepsini 11. babta 

zikretmekle yetinmiştir. es-Sağanî’nin (ö.650/1252) nüshasında da sözkonusu ayetler 

ve rivayetler, el-Mustemlî’nin rivayetinde olduğu gibi, mükerrer olarak geçmektedir. 

İbn Hacer, Sahih’in rivayetlerini bu şekilde karşılaştırdıktan sonra olayı şu şekilde 

değerlendirmektedir: “Bu durum, daha önce Ebu Zer el-Herevî’den nakledilen,  

“Buhârî aslının Firebrî’nin elinde bulunduğunu, onun hamişinde ve başka yerlerinde 

ekler bulunduğunu ve kitabı istinsah edenlerin söz konusu ekleri kendi kanaatlerine 

göre uygun yerlere eklediklerini”322 belirten rivayeti teyit etmektedir. Bu sebeple 

Buhârî’nin metninde takdim ve tehirden kaynaklanan ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Buna 

ek olarak, bazı müstensihler, ihtiyatlı davranıp, ekteki bilgileri iki ayrı yerde 

yazmışlardır. Bu da tekrarın bir diğer sebebidir.”323   

İbn Hacer, Sahih’i doğrudan Buhârî’den alan en-Nesefî’nin rivayeti ile el-

Firebrî vasıtasıyla gelen rivayetleri karşılaştırmaktadır. en-Nesefî rivayetinin daha 

sade olduğu görülmektedir. Buradaki tekrarın, kitabı el-Firebrî’nin elinde bulunan 

aslından rivayet edenlerden kaynaklandığını söyleyen İbn Hacer’in, en-Nesefî 

rivayetini tercih ettiği anlaşılmaktadır.   

Bu örnekte İbn Hacer’in, öncekilerden farklı olarak Sahih’i doğrudan 

Buhârî’den alan iki ravinin rivayetlerini karşılaştırdığını görmekteyiz. Önceki 

örneklerde ise hep el-Firebrî vasıtasıyla gelen rivayetleri karşılaştırmıştır. Buna 

rağmen farklılıkların bulunması, Buhârî’nin metnine yapılan müdahaleleri 

göstermesi bakımından önemlidir.    

8. Buhârî, bir bab başlığında324 “ Ey iman edenler, ribayı kat kat artırılmış 

olarak yemeyin”325  ayetini zikretmektedir. en-Nesefi rivayetine göre bu babta sadece 

                                                                        
322 Bkz. el-Bâcî, a.g.e., I, 287. 
323 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, IV, 377. 
324 Buhârî, 34, Buyu’, 23, (III,11). 
325 3, Al-i İmran, 130. 
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bu ayet yer almaktadır.  en-Nesefî dışındaki raviler ise ayetten sonra, Ebu 

Hureyre’nin daha önce geçen, “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi kazandığının helalden 

mi haramdan mı olduğuyla ilgilenmeyecektir”326 şeklindeki hadisi hem metin hem de 

isnad olarak  olduğu gibi tekrar etmişlerdir.  İbn Hacer, bu şekilde kısa bir aralıkla 

hadisi tekrar etmenin Buhârî’nin adeti olmadığını söyleyerek, en-Nesefî rivayetini 

tercih ettiğini ima ettikten sonra, Buhârî’nin bu babta başlıktan sonra bir şey 

zikretmemiş olmasını şu şekilde açıklamaktadır: “Muhtemelen o, bu başlıkla en-

Nesaî’nin (ö.303/) başka bir isnadla Ebu Hureyre’den merfu’ olarak  rivayet ettiği “ 

Öyle bir zaman gelecek ki, insanlar riba yiyeceklerdir. Onu yemeyenlere ise tozu 

bulaşacaktır,”327 şeklindeki hadise imada bulunmuştur. 328   

Kanaatimizce İbn Hacer, Buhârî’yi savunmak için en-Nesefi rivayetini tercih 

etmiştir. Bunun sebebi de en-Nesefî dışındakilerin rivayetlerinde Ebu Hureyre 

hadisinin gereksiz yere  tekrar edilmiş olmasıdır. İbn Hacer, böyle bir şeyi Buhârî’ye 

yakıştıramamaktadır. Ayrıca  başlıktan sonra bir şey zikretmemiş olmasını da, 

muhtemelen kusur olarak gördüğünden, zorlama bir yorum yaparak onu savunmaya 

çalışmaktadır. Halbuki Buhârî’nin daha sonra bir şeyler yazmak için boşluk 

bıraktığını fakat buna fırsat bulamadığını veya unuttuğunu düşünmek daha mantıklı 

olur, kanaatindeyiz. Zira insanın unutması veya bazı şeyleri tamamlama fırsatı 

bulamaması doğaldır.  

Son iki örnekte en-Nesefî  rivayetinin tercih edilmiş olması, bu nüshanın daha 

sade olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi, el-Firebrî’nin eseri iki defa  

Buhârî’den dinlemesi olabilir. el-Firebrî, muhtemelen ikinci dinlemede   Buhârî’nin  

yaptığı ilave ve düzeltmeleri, sayfa kenarlarına veya bazı kağtlara yazmak suretiyle 

kendi nüshasına bazı eklemelerde bulunmuştur. Bu da daha sonra el-Bâcî’nin 

belirttiği gibi,329 onun nüshasını esas alanların rivayetlerindeki karışıklıkların ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiştir.    

Son olarak belirtmek gerekir ki, İbn Hacer’in kullandığı  el-Câmiu’s-Sahîh 

nüshasının elimizdeki Hacı Zihni Efendi’nin 1315 tarihli baskısından  hatta şerhinin 

metninde basılandan da farklı olduğu anlaşılmaktadır. O, K. Savm’ın yirminci 
                                                                        
326 Buhârî, 34, Buyu’, 7, (III,6). 
327 en-Nesaî, 44, Buyu’, 2, (VII,234). 
328 Fethu’l-Bârî, IV, 392.   
329 Bkz. el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, I, 287. 
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babında, visal orucu ile ilgili tartışmalardan söz ederken Ebu Hureyre’den konuyla 

ilgili rivayet edilen bir hadisin yirmi beş bab sonra geldiğini belirtmektedir.330 Buna 

göre hadisin kırk beşinci babta geçmiş olması gerekmektedir. Oysa ki hadis 

elimizdeki nüshada kırk dokuzuncu babta rivayet edilmektedir.331 Dolayısıyla nüsha 

farklılıklarının İbn Hacer döneminde de ve sonrasında da devam ettiğini söylemek 

mümkün olmaktadır. 

Sonuç olarak, İbn Hacer’in  Buhârî’nin nüsha farklılıklarından kaynaklanan 

bab başlıklarıyla ilgili problemlerini halletmede başarılı olduğu kanaatindeyiz. Onun  

Buhârî nüshalarından birini tercih ederken rivayetlerin başka kaynaklardaki aslına 

müracaat etmesi, babta zikredilmiş olan hadislerin muhtevalarının başlığa 

uygunluğuna dikkat etmesi, dil kurallarına baş vurması ve el-Firebrî’nin rivayetine 

göre daha sade olduğu anlaşılan en-Nesefî rivayetine müracaat etmesi, bu 

kanaatimizin oluşmasında etkili olmuştur. Fakat onun konuyla ilgili verdiğimiz 

örneklerin bazılarında da görüldüğü gibi, tercihini belirlerken zaman zaman yapmış 

olduğu zorlama yorumlara katılamdığımızı da belirtmek gerekmektedir.   

I.2.5. Babların Düzeniyle İlgili Diğer Bazı Hususlar 

A. Başlıksız Bablar: Buhârî, kitabındaki bazı bablara herhangi bir başlık 

koymamış, sadece "بdh"  demekle yetinmiştir. Bunun sebebinin, bu şekildeki bablarda 

yer alan hadislerin kendinden önceki babın konusuyla ilgili olmaları, olduğu 

belirtilmiştir. O halde başlığı bulunmayan bab kendinden önceki babın bir faslı/alt 

bölümü  durumunda demektir.332 Fakat bablar arasında her zaman böyle bir 

münasebet kurulamamaktadır. Başlıksız olduğu halde hadisleri kendinden önceki 

babın konusuyla ilgili olmayan babların da Sahih-i Buhârî’de mevcut olduklarını 

görüyoruz. Dolayısıyla yukarıda zikredilen gerekçeyle bu tür babların hepsinin, niçin 

başlıksız bırakıldıklarını açıklamak mümkün olmamaktadır 

İki bab arasında bir münasebetin söz konusu olduğu hallerde yukarıdaki 

sebebin geçerli olduğunu söyleyen İbn Hacer,  aralarında herhangi bir ilginin 

kurulamadığı durumlarda ise bu değerlendirmenin geçerli olamayacağını 

                                                                        
330 A.g.e., IV, 175. 
331 A.g.e., IV, 285. 
332  Fethu'l-Bârî, I, 87. 
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belirtmektedir.333 Halbuki, önceki babın devamı niteliğinde olmadığı halde bazı 

babların başlıksız olarak bırakılmış olmaları, Buhârî’nin eserini müsvedde halinde 

bırakmış olmasından kaynaklanmış olabilir.  Daha önce de belirttiğimiz gibi, Buhârî, 

bazı başlıkların altında daha sonra uygun hadisleri yazmak için boşluk bıraktığı gibi, 

bazı hadislerden önce de daha sonra uygun bir başlık yazmak için boşluklar 

bırakmıştır. Dolayısıyla ya kendisi daha sonra devamını getirmek üzere "بdh"   

kelimesini yazmakla yetinmiş ya da kitabını rivayet edenler, başlık bulamadıkları 

hadislerin başına bu kelimeyi yazmak suretiyle, Buhârî’nin burada zikredilen 

hadisler için herhangi bir başlık koymadığını ima etmeye çalışmış olabilirler. Ayrıca 

bu şekildeki babların Buhârî’nin bize ulaşan bütün rivayetlerinde aynı olmayıp 

farklılıklar arz etmesinin, bazı rivayetlerde bab için bir başlık zikredildiği halde 

bazılarında aynı babın başlıksız olarak geçmesinin veya tamamıyla kitaptan düşmüş 

olmasının sebebi de kanaatimizce budur.   

Bu konuda Sahîh-i Buhârî’deki şu örnekler yeterince aydınlatıcı sayılır:  

1. K. İman, 11. babı sadece "بdh"  şeklinde başlıksız olarak geçmektedir. el-

Asilî’nin rivayetinde ise böyle bir başlık bulunmamakta ve zikredilen hadis onun 

rivayetinde “Ensarı sevmek imanın alametlerindendir babı”334 nın devamı olarak 

rivayet edilmektedir. 

İbn Hacer, elindeki rivayette 11. babın başlıksız olarak sadece "بdh"  şeklinde 

geçtiğini ve bu sebeple de  onuncu babın faslı olduğunu belirtmiştir. O, bu babta 

rivayet edilen Akabe biatiyle ilgili  hadisin kendinden önce gelen babla olan 

münasebetini şu şekilde açıklamaktadır: “Birinci hadiste Ensar’dan söz edilmektedir. 

Bu hadiste de  onlara ensar lakabının verilme sebebinin başlangıcına işaret 

edilmektedir.  Zira Medinelilerin Hz. Peygamber (s.a.v.) ile hac mevsiminde Mina’da 

buluştukları Akabe gecesi, onlara bu lakabın verilişinin başlangıcını teşkil 

etmektedir.”335 Aradaki bu münasebetten dolayı da hadis kendinden önceki babın bir 

faslıdır ve bu sebeple de başlıksız olarak bırakılmıştır.  

İbn Hacer, elindeki rivayetin asıl alınması halinde böyle bir yorumun 

yapılabileceğini belirtmesine rağmen, el-Asilî rivayetinin de doğru olabileceğini 

                                                                        
333 A.g.e., I, 734. 
334 Buhârî, 2, İman, 10, (I,10). 
335 Fethu’l-Barî, I, 87. 
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düşünmemiz gerekmektedir. Böyle olunca da Buhârî’nin daha sonra uygun bir başlık 

yazmak için bıraktığı bir boşluğun, Sahih-i Buhârî’yi istinsah edenler tarafından, 

Buhârî’nin bu tasarrufuna imada bulunmak amacıyla, "بdh"  kelimesiyle doldurulmuş 

olabileceğini söylemek mümkün olmakta ve bu babın kendinden önce gelen babın 

faslı olma ihtimali de ortadan kalkmaktadır. 

2.  K. İman 38. babı Kerime (ö.495/1102) ve Ebu’l-Vakt’in (ö.553/1158) 

rivayetlerinde " dhب"  şeklinde başlıksız olarak geçmektedir. Ebu Zer el-Herevî 

(ö.434/1043), el-Asilî (ö.392/1002) ve başkalarının rivayetlerinde ise bu bab mevcut 

değildir. Buradaki hadis ise kendinden önceki babın içinde zikredilmiştir. Nevevî, bu 

hadisin kendinden önceki babın başlığıyla bir ilgisi bulunmadığından o başlık altında 

rivayet edilmesinin doğru olmadığını belirterek Kerime ve Ebu’l-Vakt rivayetlerini 

tercih etmektedir. İbn Hacer, Nevevî’nin, burada zikredilen, Ebu Sufyan’ın Bizans 

İmparatoruyla olan konuşmaları hakkındaki hadisin, kendinden önceki “Cebrail’in 

Hz. Peygamber’e iman, İslam, ihsan ve kıyamet vakti hakkında soru sorması ve Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) açıklaması babı”336 şeklindeki başlığı ile münasebetinin 

olmadığı yönündeki kanaatine katılmayıp şöyle demektedir: “Eğer burada “bab” lafzı 

sabit olursa, önceki babın bir faslı olur ki, arada mutlaka bir münasebetin bulunması 

gerekir. Eğer “bab” lafzı sabit olmazsa bu durumda da aradaki münasebet bellidir. 

Hadisin bab başlığının devamında geçen, Buhârî’nin “hepsini din kıldı” ifadesiyle 

ilgisi vardır. Zira Bizans imparatoru din için iman ismini kullanmıştır. Buhârî de dini 

imanla bir tutmaktadır. Bu hadisi rivayet etmekle kendi görüşünü desteklemiş 

olmaktadır.”337      

İbn Hacer’in yorumunun doğru olamayacağı, Nevevî’nin yukarda zikredilen 

görüşünden de anlaşılmaktadır. Kanaatimizce bu konuyla ilgili olarak yapılan 

yorumların tümü bir tahmin olmaktan öteye geçmemektedir.  Çünkü Buhârî’nin 

kendisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değildir. Daha önce de belirtildiği 

gibi o, kitabının başında telif ve tertip metodunu açıkladığı bir mukaddimeye yer 

vermiş değildir. Sahih-i Buhârî üzerine çalışanlar eserin planını göz önünde 

bulundurarak yorumlarda bulunmuşlardır.  Yoruma açık olan her alanda olduğu gibi 

bu konuda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Nevevî’nin görüşünü tenkit eden İbn 

                                                                        
336  Buhârî, 2, İman, 37, (I,153). 
337  Fethu’l-Bârî, I, 167-8. 
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Hacer’in yaptığı yorum da tatminkar olmaktan uzaktır. Kanaatimizce Ebu Sufyan 

hadisinin kendinden önceki başlıkla, İbn Hacer’in iddia ettiği gibi, bir münasebetinin 

olduğunu söylemek zordur. Fakat o, Buhârî’yi savunmak amacıyla her halükarda 

arada bir münasebetin bulunduğunu göstermeye çalışmaktadır. Çünkü daha önce 

geçtiği gibi o, Buhârî’nin eserindeki babların hepsinin belli bir düzen içerisinde 

sıralandığına inanmaktadır. Halbuki zaman zaman kendisi de, daha önce el-Camiu's-

Sahîh’te Tertip bölümünde verdiğimiz misallerde görüldüğü gibi, bablar arsında  bir 

düzen olmadığını dile getirmektedir.  

3. Elimizdeki Buhârî nüshalarında “Müslüman olunca yıkanma ve esirin 

mescitte bağlanması babı”338 başlığıyla geçen bab, Sahih-i Buhârî’nin bazı 

rivayetlerinde başlıksız olarak "بdh"  şeklinde geçmektedir. Bu durumda söz konusu 

babın kendinden önceki babın faslı gibi olduğunu belirten İbn Hacer,  daha sonra 

başlık yazmak için bırakılmış olan bir boşluğun bazı ravilerce kendi görüşleri 

doğrultusunda doldurulmuş olmasının da muhtemel olduğunu söylemektedir. el-

İsmailî’nin bu baba “Müşrikin mescide girmesi babı” şeklinde başlık koymasının da 

bu ihtimali güçlendirdiğini belirten İbn Hacer, başlığı peş peşe gelen bablarda 

tekrarlamanın Buhârî’nin adetinden olmaması ve Müslüman olunca yıkanmanın 

camilerin ahkamıyla ilgisinin ancak uzak bir yorumla kurulabilmesi şeklindeki 

gerekçelerle de zikredilen ihtimalin güçlendiğini açıklamaya çalışmaktadır.339  İbn 

Hacer’in ileri sürdüğü bu gerekçelerin tam olarak anlaşılabilmesi için bundan önceki 

bab başlığının “Esir veya borçlu mescitte bağlanır babı”340 şeklinde olduğunu 

hatırlatmamızda yarar vardır. 

4. Sahih-i Buhârî’de K. Salat’ın 78. babında “Bir sebepten dolayı devenin 

mescide sokulması babı” başlığı altında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Ummu Seleme’ye, 

rahatsızlığını şikayet etmesi üzerine,  deve üstünde Kabe’yi tavaf etmesini söylediği 

hadis341 rivayet edilmektedir. 79. babta ise başlıksız olarak Enes’ten “ Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) ashabından iki adam, karanlık bir gecede,  yanlarında fener 

                                                                        
338 Buhârî, 8, Salat, 76, (I,118). 
339 Fethu’l-Bârî, I, 731. 
340 Buhârî, 8, Salat, 75, (I,118). 
341 Buhârî, 8, Salat, 78, (I,119). 
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gibi önlerini aydınlatan bir şey olduğu halde Hz. Peygamber’in yanından 

çıktılar...”342 hadisi rivayet edilmektedir.      

Bunun, başlık yazmak için bırakılmış olan bir boşluğun olduğu gibi rivayet 

edilmesinden kaynaklandığını belirten İbn Hacer, İbn Ruşeyd’in, “Buhârî’de bunun 

gibi başlıksız olarak rivayet edilen bablar, kendilerinden önceki babların faslı 

durumundadırlar,” şeklindeki değerlendirmesini şu şekilde reddetmektedir: “Bu 

değerlendirme iki bab arasında, buradakinin hilafına,  bir münasebet bulunduğu 

hallerde geçerli olur. Enes hadisinin mescitle ilgili bablarla olan münasebeti ise, iki 

şahsın karanlık bir gecede Hz. Peygamberle birlikte yatsı namazını beklemeleri 

yönüyledir. Bu cihetle; “karanlık gecelerde camiye gitmenin fazileti” şeklinde bir 

başlık konulması uygun olur. 343  

Konuyla ilgili verdiğimiz örnekler, İbn Hacer’in yorumlarında çelişkiler 

olduğunu göstermektedir. Son örnekte, başlıksız olarak rivayet edilen babların 

kendilerinden önceki babların faslı olabilmeleri için arada bir münasebetin 

bulunmasını şart koşmakta ve bu sebeple de İbn Ruşeyd’in görüşüne 

katılmamaktadır. Yukarda verdiğimiz ikinci örnekte ise Nevevî’nin görüşünü İbn 

Ruşeyd’in söylediklerinin benzeri olan ifadelerden oluşan bir gerekçeyle tenkit 

etmekte ve Ebu Sufyan hadisinin  önceki bab başlığı ile olan münasebetini ortaya 

çıkarmak için uğraşmaktadır. İbn Hacer’in bu çelişkiye düşmesinin sebebi her 

halükarda Buhârî’yi savunmaya çalışmasıdır. Halbuki son örnekte belirttiği gibi, 

arada herhangi bir münasebet bulunmayan babların, Sahih-i Buhârî’nin 

tamamlanamamış olmasından kaynaklandığını söylemek, daha tatminkar bir yorum 

olsa gerektir. 

B. İçinde sadece bir ayetin zikredildiği bablar: Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh’te 

bazı bab başlıklarının altında sadece bir ayet zikretmekle yetinmiştir. Mesela, “Allah 

ihanetle elde edilen maldan verilen sadakayı kabul etmez, ancak helal kazançtan 

verilen sadakayı kabul eder babı”344 nda sadece şu ayet zikredilmiştir. “İyi bir söz ve 

bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah (kullarının 

                                                                        
342 Buhârî, 8, Salat, 78, (I,119). 
343 Fethu’l-Bârî, I, 734. 
344 Buhârî, 24, Zekat, 7, (II,112). 
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verecekleri sadakadan) müstağnidir, halimdir.”345  Yine “Aleni (açıktan) sadaka 

verme babı”346nda  başlıktan sonra “Gece ve gündüz, gizli ve aşikar olarak 

mallarından sarf edenler, işte onlar için Rableri katında mükafatları vardır; onlara 

korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır,”347 ayetinden başka bir şey 

zikredilmemiştir.    

Buhârî, bazı bablarda sadece bir ayete ve ayette geçen bazı kelimelerin tefsiri 

ile ilgili açıklamalara yer vermiştir. el-Câmiu’s-Sahîh’te içinde herhangi bir merfu 

hadisin rivayet edilmediği çok sayıda bab bulunmaktadır. Mesela “Sadakada riya 

babı”348nda “Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakıp eziyet vermekle geçersiz 

kılmayın...”349 ayetini zikrettikten sonra İbn Abbas’tan; ayette geçen " ��aًا"  

kelimesinin anlamının “üzerinde bir şey bulunmayan”, İkrime’den de uhوا"  " 

kelimesinin “şiddetli yağmur” anlamına geldiğini muallak olarak rivayet 

etmektedir.350 

Buhârî’de bu şekilde yer alan babların, daha sonra uygun bir hadis yazmak 

üzere bırakılan boşlukları müellifin tamamlama fırsatı bulamamasından 

kaynaklandığını söylemek mümkündür. Tefsir bölümünde sadece bazı garip 

lafızların açıklamalarının bulunması doğaldır. Ama tefsir bablarının dışındaki  

bablarda ise Buhârî’nin sadece ayet vermesi kendi metoduna uymamaktadır. Nitekim 

İbn Hacer de onun, şartlarına uygun bir hadis bulamadığı için sadece ayet 

zikretmekle yetindiğini açıkça belirtmiştir.351  

                                                                        
345 2, Bakara, 263. 
346 Buhârî, 24, Zekat, 12, (II,115). 
347 2, Bakara, 274. 
348 Buhârî, 24, Zekat, 6, (II,112). 
349 2, Bakara, 264. 
350 Buhârî’nin sadece ayet ve bazı kelimelerin açıklamasını naklettiği bazı örnekler için Kitabu’t-

Tefsir’in şu bablarına bakınız:  65, Tefsir, 50. sure (VI,47); 51. sure (VI,48-49); 57.sure (VI,57); 
58. sure (VI,57); 67. sure (VI,71); 69. sure (VI,72); 70.sure (VI,72); 72. sure (VI,73); 
76.sure(VI,77);  81.sure (VI,80);  82. sure (VI,80) ; 85. sure (VI,81); 86.sure (VI,82); 88.sure 
(VI,82); 88.sure (VI,82); 89. sure (VI,82-83); 90. sure (VI,83); 94. sure (VI,86-87); 97.sure 
(VI,90); 100, 101 ve 102. sureler (VI,91); 103, 104, 105, 106 ve 107. sureler (VI,92); 109. sure 
(VI,93). Bu babların hiç birinde merfu bir hadis rivayet edilmiş değildir. Hep ayetlerde geçen 
lafızların tefsiri ile ilgili açıklamamalara yer verilmiştir.  Tefsir bölümünün dışında yer alan bazı 
örnekler için bkz. 24, Zekat, 19 (II,118), 29 (II,121); 25, Hac, 46 (II,158). Buhârî, bu babta başlık 
olarak İbrahim suresi 35, 36 ve 37. ayetlerini zikretmekte, başlıktan sonra ise herhangi bir 
açılamada bulunmamaktadır. 59, Bedu’l-Halk, 13 (IV,96). Bu babta Ahkaf suresi 29- 32. ayetleri 
başlıkta zikredilmiş sonra da  ayette geçen “yöneltmiştik” kelimesinin anlamını vermiştir.  

351  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, III, 368. 
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C.  İçinde sadece muallak rivayetlerin zikredildiği bablar: Buhârî, Sahih’inin 

bazı bablarında başlıktan sonra sadece muallak rivayetler nakletmektedir. Bunu 

genellikle konuyla ilgili şartlarına uygun hadis bulamadığı zaman yapmaktadır. 

Mesela “Rükuda sırtı dümdüz tutma babı”nda352 Ebu Humeyd’ten: “Hz. Peygamber 

(s.a.v.) rükua gitti, sonra sırtını eğdi” şeklinde bir rivayeti muallak olarak 

zikretmektedir. 

“(Namaz kılan) ayaklarının ucuyla kıbleye dönecek babı”nda  “sadece Ebu 

Humeyd bunu Hz. Peygamber’den rivayet etmiştir,” şeklinde bir ibare yer 

almaktadır.353 

“Tavafta durma babı”nda354 Ata’dan muallak olarak bir eser naklettikten 

sonra, aynı görüşün Abdullah b. Ömer ile Abdurrahman b. Ebi Bekr’den de geldiğini 

temriz (belirsizlik) sigasıyla nakletmektedir. İbn Hacer, bu hususta Buhârî’nin, bu 

babta herhangi bir merfu hadis rivayet etmeyerek konuyla ilgili şartlarına uygun 

hadis bulamadığını ima ettiğini ileri sürmektedir.355 

Buhârî, bazen de başlığın altında hiçbir şey zikretmeyip, “bu konuda 

falancadan bir rivayet vardır”, şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Mesela “Yeni 

evlenenin savaşa katılması babı”nda356: “Bu konuda Cabir’in Hz. Peygamber’den 

(s.a.v.) rivayeti vardır”  demektedir. Buhârî’nin  bundan sonra gelen babta da aynı 

şeyi yaptığını görüyoruz.357    

I.3. Bab Başlıklarının Özellikleri /Çeşitleri 

Buhârî’nin bab başlıklarına yöneltilen itirazların daha kitabının başında 

zikrettiği ilk hadisle başladığını ve bu itirazların deneyimsiz bir gencin tecrübeli bir 

ihtiyara yönelttiği itirazlar babından olduğunu belirten İbn Hacer, bab başlıklarının 

çeşitlerini şu şekilde açıklamaktadır:358  

“Bab başlıkları genel olarak zahir (açık) ve hafi (kapalı) olmak üzere iki 

kısma ayrılırlar. Amacımız  burada zahir olanları zikretmek değildir.  
                                                                        
352  Buhârî, 10, Ezan, 120, (I,192).  
353  Buhârî, 10, Ezan, 131, (I,197). 
354 Buhârî, 25, Hac, 68, (II,164-165). 
355 Fethu’l-Bârî, III, 618. Başka örnekler için bkz. 24, Zekat, 13 (II,115); 25, Hac, 82 (II,172); 58, 

Cizye, 20 (IV,71)..  
356  Buhârî, 56, Cihad, 114 (IV,10). 
357 Buhârî, 56, Cihad, 115 (IV,10). 
358  İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 14 -15. 
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Zahir olan bab başlıkları: Bab başlığının babta zikredilene mutabık olduğu 

başlık türüdür. Bu tür başlıkların faydası bu babta varit olanları bildirmekten 

ibarettir. Musannif bu başlıklarda “şunların şunların bulunduğu bab” veya “falan 

hükmün delili babı”  gibi ifadeler kullanmaktadır. 

Hafi olan bab başlıkları: Bab başlıklarında zikredilenler her zaman  babta 

zikredilenlerin hepsine değil, bazen bir kısmına mutabık olmakta bazen de başlık ile 

babta zikredilenler arasındaki mutabakat tam olarak anlaşılamamaktadır.  Bu sebeple 

bu tür bab başlıklarına hafi denilmiştir. Bunların çeşitleri şunlardır:  

1. Bab başlığının zikredilen rivayetin tümünden veya bir kısmından ya da 

anlamından ibaret olması. Bu çoğunlukla bab başlığının birden fazla anlama geldiği 

durumlarda olmaktadır. Buhârî, babta zikrettiği hadisle muhtemel anlamlardan birini 

tercih etmiş olmaktadır. 

 2. Bazen bunun tam tersi de olabilmektedir. Hadis birden fazla anlam ifade 

edebilir. Buhârî,  koyduğu başlıkla anlamlardan birini tercih etmekte, böylece 

hadisten anlaşılması gerekeni belirtmiş olmaktadır. Buradaki başlık fakihin, hadisin 

te’vili için söylediği şu sözlerin yerini almaktadır: “Cami bir illetin varlığından 

dolayı yapılan bir kıyasa işaretle, bu hadisin umumi anlamından kastedilen şu hususi 

anlamdır veya hadisin hususi anlamından kastedilen şu umumi anlamdır. Yahut bu 

hususi lafızdan kastedilen, zahirinden de anlaşıldığı gibi, daha genel bir anlamdır.” 

Zikrettiğimiz durum, mutlak-mukayyed ile ilgili olduğu gibi, müşkil lafızların şerhi, 

kapalı (ğamid) lafızların tefsiri, açık (zahir) lafızların te’vili, mucmel olan metinlerin 

tafsili gibi konularda da söz konusudur.  Bu tür başlıklar bu kitabın en problemli 

başlıklarını oluşturmaktadır. Buhârî, çoğunlukla koyduğu başlığı ifade eden ve kendi 

şartlarına uygun düşen bir hadis bulamadığı zaman böyle yapmaktadır. Bazen de bab 

başlığında gizli olan şeyleri ortaya çıkarmada zihinleri uyarmak için bunu 

yapmaktadır. Bu sonuncuyu da; genellikle başlığı açıklayan hadis daha önce geçtiyse 

veya daha sonraki bir bölümde zikredilecekse böyle yapmakta ve böylece bir işaretle 

ona imada bulunmaktadır. 

 3. Çoğu zaman bab başlığı bir soru cümlesinden ibaret olmakta ve mesela 

"dhب هZ \ uن آ�ا او d� ªeل آ�ا"   şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. Buhârî, iki ihtimalden 

birini tercih edemediği durumlarda böyle davranmaktadır. Amacı hükmün sabit olup 
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olmadığını açıklamaktır.  Başlıkta her ne kadar hükmü soru cümlesi şeklinde ifade 

etse de, amacı daha sonra  onun ispatını veya nefyini ya da iki durumun da muhtemel 

olduğunu açıklamaktır. İki ihtimalin söz konusu olduğu durumlarda bazen biri daha 

açık olmaktadır. Bunu, metinde kapalılık olduğuna ve istidlalde ihtilaf bulunduğuna 

inandığı durumlarda, düşünmeye imkan vermek ve tevekkufu gerektiren bir çelişkiye 

veya ihtimale dikkat çekmek için yapmaktadır.  

4. Buhârî, çoğu zaman zahirde yararı az olarak görünen fakat tahkik edilince 

yararlanılacak olan şeyleri bab başlığına almaktadır. Örnek olarak  d}��d~ uvrwل اZ� بdh

 359 zikredilebilir. Buhârî, böylece bu(Kişinin namazımız kaçtı demesi babı)  اy�wة

şekilde bir ifade kullanmayı hoş görmeyenlerin görüşünü reddetmiş olmaktadır. Bu 

babta rivayet ettiği hadiste Hz. Peygamber,  namaza yetişmek için acele ettik 

diyenlere, “Namaza geldiğinizde sakin olun (acele etmeyin). Namazın yetiştiğiniz 

kısmını (imamla birlikte) kılın, kaçırdığınız kısmını  ise kendiniz tamamlayın” 

demektedir.   

5. Buhârî, bazı olaylara bağlı olup ilk bakışta anlaşılamayan bir hususu bab 

başlığında zikretmektedir. £�jtة رrµ±h مdecك اdjب ا��dh (İmamın halkının önünde 

misvak kullanması babı)nı örnek olarak verebiliriz. Ağzı temizlemek adi (sıradan) bir 

fiil olarak zannedilince bazı insanlar bunun gizli olarak yapılmasının mürüvvete daha 

uygun olacağını vehmedebilirler. Hz. Peygamber’in (s.a.v) insanların önünde misvak 

kullanmış olması, bunun adet değil de temizlenme babından bir fiil olduğuna delalet 

etmiş olmaktadır. İbn Dakik el-‘İd (ö.702/1302) buna dikkat çekmiştir.360  

6. Bazen de kendi şartlarına göre sahih olmayan bir hadisin manasını ima 

eden bir cümleyi ya da şartlarına göre sahih olmayan bir hadisin metnini olduğu gibi 

bab başlığında zikretmektedir. Babın içinde hadisin anlamını bazen açıkça bazen de 

kapalı olarak ifade eden rivayetler nakletmektedir. Örnek olarak  ds·�Z~ ds~ نd}¸ب اdh

mtdsv (İki kişi  ve fazlası cemaat olur babı) şeklindeki bab başlığını verebiliriz. Bu, 

Buhârî’nin şartlarına uygun olmayan bir hadistir.  Bu sebeple Buhârî babın içinde 

başlıktaki anlamı ifade eden “ikiniz ezan okuyun, kamet getirin ve ikinizden büyük 

                                                                        
359  Buhârî, 10, Ezan, 20 (I,156). 
360  İbn Hacer,  “Bu duruma dair örnekleri Sahîh’te görmedim, İbn Dakik el-‘İd  bunu sırf teorik bir 

örnek vermek için zikretmiş olabilir,” demektedir.  (Kastalanî, a.g.e, I, 23.)  
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olanınız imam olsun”361 şeklindeki hadisi rivayet etmektedir.  Bazen de şartlarına 

uymayıp da bab başlığında zikrettiği hadisin akabinde bir rivayet veya bir ayet 

zikreder. Böylece bu babta  şartlarına uygun bir hadis bulunmadığını ima etmiş 

olmaktadır.” 

İbn Hacer, bunları zikrettikten sonra,  şöyle demektedir: “Bu ince maksatları 

bilemedikleri için, derin araştırma sahibi olmayanlar, Buhârî’nin kitabını tamamlama 

fırsatı bulamayıp müsvedde halinde bıraktığını zannetmektedirler.”362 Daha önce de 

belirttiğimiz gibi İbn Hacer bu sözleriyle kendi kendisiyle çelişkiye düşmüştür. 

Çünkü o, Buhârî’deki bazı problemleri halletmek için zaman zaman, Buhârî’nin 

Kitabını Müsvedde Halinde Bırakması Meselesi  bölümünde verdiğimiz misallerde 

görüldüğü gibi, onun kitabını tamamlayamadığını bizzat ileri sürmektedir. 

İbn Hacer’den  önce benzer bir taksimin Nasiru’d-Din İbnu’l-Muneyyir 

(ö.683/1284) tarafından yapıldığını görmekteyiz. İbnu’l-Muneyyir, bazı bab 

başlıklarını, babta yer alan hadisin metnine veya metnin zahiri anlamına mutabık 

oldukları için açık (celi) başlıklar diye nitelemektedir. O, geri kalan çeşitler için 

kapalı (hafi) başlıklar, şeklinde bir nitelemede bulunmuyorsa da türlerine bakmak 

suretiyle bunların İbn Hacer’in kapalı başlıklar dediği türden olduklarını anlamak 

mümkündür.363 Zira bu başlıklarda Buhârî’nin içtihadi görüşleri dile getirilmektedir. 

                                                                        
361 Buhârî,10, Ezan, 35 (I,160). Hedyu’s-Sari’de, hadisin sonu s e�jwوdsآabا d(  ) şeklindedir. Buhârî’deki 

metni ise şöyledir: dsآrاآ� ds e�jw _¸ 
362  A.g.e., s. 15. 
363 Bkz. İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî ala Ebvabi’l-Buhârî, s. 37-38. İbnu’l-Muneyyir’in bu taksimi 

şöyledir: “1. Hadisin metninde ifadesini bulan veya hadisin zahirine mutabık olan başlıklar. 
Bunlar celi (açık) olan bab başlıklarıdır. 2. Mutlak anlamıyla hadisin metninde yer alan başlıklar 
ki bunlarda asıl olan her hangi bir kaydın olmamasıdır. 3. Bazı başlıklarda zikredilen hükmün 
sübutu  hadisin metninde ifade edilene nispetle öncelikle (tariku’l-evla) hasıl olmaktadır. 4. 
Hadisin metnine (kıyas-ı müsavi ile) kıyas yapılarak elde edilen hükümlerin dile getirildiği 
başlıklar.  5. Bazen bab başlığının metni hadiste görünür. Fakat Buhârî, babta  o hadisi rivayet 
etmez ve hükmün gizli ve ince bir yolla kendisinden alındığı başka bir hadis zikreder. 6. Bazı 
başlıklarda zikrettiği şey, rivayet  ettiği hadiste geçmemektedir. Fakat o hadis bir çok tarikle 
rivayet edilmiş olabilir.  Başlıkta zikrettiği hükmü,  kitabının şartlarına uygun olan bazı 
tariklerden tespit etmiştir. Başlığa uygun olup kitabın şartlarına uygun olmayan tarikleri 
kullanmamıştır. Bu durumda hadisin metninde bulunan ve kitabın şartlarına uygun olmayan 
ziyadeyi başlıkta zikreder. Ziyade kısmı,  “el-Lukata”  bölümünde rivayet edilen hadis gibi, 
bazen sebebini belirten bir lafızla başlığın içinde  ifade eder.  [ d·pc £j�t dرده m¹[�wا ºbd� ءdv ب أذاdh
mq\ود  (Bulunan kayıp eşyanın sahibi geldiğinde o eşya ona verilir çünkü o bir emanettir,) 
şeklindeki başlığın son kısmını oluşturan “çünkü o bir emanettir” ifadesini anlatan kısım  babta 
rivayet edilen hadisin bazı tariklerinde ziyade olarak geçmektedir. Fakat bu ziyade Buhârî’nin 
şartlarına uygun olmadığı için rivayet etmeyip, anlamını başlığın içine, sebep beyan eden (ta’lil 
eden) bir ifade tarzıyla, yerleştirmiştir. ( el-Mutevarî, s. 279) ]. 7. Buhârî,  bazı bab başlıklarının 
altında zıt anlamlı hadislere yer vermektedir. Sonra da bazen başlığı, mümkün olursa , hadisleri 
cem etmek suretiyle açıklamaktadır. Bazen de, meselenin içtihadi olduğuna işaret etmek için 
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İbn Hacer’in, İbnu’l-Muneyyir’in konuyla ilgili eserini çokça kullandığını göz 

önünde bulundurarak, bu taksimi yaparken,  ondan etkilendiğini söylemek 

mümkündür. 

İbnu’l-Muneyyir’in bab başlıklarına dair kitabını Munasebatu Teracimi’l-

Buhârî adıyla özetleyen Bedruddin b. Cemâ’a (ö.733/1332) de kitabının başında bab 

başlıklarını tasnif etmeye çalışmıştır.364 Fakat onun taksimi de kitabı gibi özet 

olmuştur. Sadece birkaç başlık türünden söz ettiği için de yeterli değildir. 

Buhârî’nin bab başlıkları ile ilgili geniş çalışmalar yapılmasına rağmen, İbn 

Hacer ve Şah Veliyullah’ın taksimleri365 dışında  bab başlıklarının türlerini tam 

                                                                                                                                                                                                           

hadisleri çelişkili olarak olduğu gibi bırakmaktadır.  8. Buhârî’nin bab başlıklarında garip 
karşılanan şeylerden biri de onun fıkıh kitaplarında zikredilmesi adet haline gelmemiş olan şeyleri 
de buralarda zikretmesidir.  “Cummarın (hurma ağacının özü) yenilmesi babı” diye başlık 
koyması gibi. Bu konuda da başka şeylerde olduğu gibi mubah olmak asıl  olduğundan, ispatı için 
özel bir delile ihtiyaç duyulmadığı zannedilebilir. Fakat Buhârî, hurma ağacının özünü almanın 
malı ifsat etmek şeklinde düşünülebileceğini göz önünde bulundurarak, bu şekil bir düşüncenin 
yanlış olduğuna dikkat  çekmek için, böyle bir bab başlığı koymuştur.”  

364  Bkz. Bedruddin b. Cemâ’a, Münasebatu Teracimi’l-Buhârî, s. 26-27. 
365 Şah Veliyullah’a göre bab başlıklarının çeşitleri şunlardır: 1. Buhârî, şartlarına uygun olmayan 

merfu bir hadisi bab başlığında zikretmektedir. Babta ise  o hadise şahit olacak  ve şartlarına 
uygun bir hadis rivayet etmektedir. 2. Bazı bab başlıklarında hadisin metninden veya işaretinden 
veya umumundan yahut da imasından istinbat ettiği hükmü zikretmektedir. 3. Daha önce 
savunduğu bir görüşü,   tercih ettiğini belirten kati bir ifade olmadan zikreder ve babta da bir 
şekilde o görüşe delalet eden bir hadisi şahit olarak zikretmektedir. Bu tür başlıklarda   " لd� ªe بdh
"آ�ا  şeklinde bir ifade kullanmaktadır. 4. İhtilaflı bir meseleyi başlıkta zikreder ve kendinden 
sonra gelen fakihler meseleyi anlasınlar diye babın içinde birbirine muhalif olan hadisleri 
zikreder. Mesela “kadınların (kada-i hacet için) dışarı çıkmaları babı”365nda  birbirine muhalif iki 
hadis rivayet etmektedir.[ Buhârî, 4, Vudu’, 13, (I/45). Bu babta rivayet edilen hadisler Şah 
Veliyullah’ın iddia ettiği gibi birbirine muhalif değildir. Kanaatimizce her iki hadis birbirini 
tamamlamaktadır. Hadisler kadınların durumuyla ilgili olarak verilmiş bir hükmün nasıl bir süreç 
içerisinde şekillendiğini göz önüne sermektedirler.] 5. Bazen bir konuda deliller birbirine muarız 
olur da Buhârî’ye  göre tatbikat  her birinin bir yöne hamledilmesi şeklinde olur. O  da tatbikat 
şeklini göstermek için bunu başlıkta zikreder. Mesela “Müminin amellerinin heba olmasından 
korkması ve savaş ve isyanda ısrar etmekten sakındırma babı”nda “Müslümana sövmek fısktır, 
onunla savaşmak ise küfürdür,” hadisini rivayet etmektedir.  6. Buhârî, bazı bablarda çok sayıda 
hadis zikreder. Sonra bu hadislerden birinde, bab başlığında dile getirdiğinin dışında bir mana 
görür, bunun için o hadisin başına "بdh"    lafzına yer vermektedir. Bu, ilim ehlinin önemli bazı 
meselelerin başında “tenbîh”, “fâide” veya “qif” lafzını yazmaları gibidir. 7. Buhârî, bazen de 

"dhب"  kelimesini muhaddislerin aynı isnadla iki hadis rivayet edildiğinde “ دd}� ¨ا ا�·h و” ibaresini 
kullandıkları anlamda kullanmaktadır. 8. Bazen başlıkta bazı insanların görüşlerini  veya 
kendisine göre sabit olmamış olan bir hadisi zikretmekte; babta ise o görüşe veya hadise muhalif 
olan bir hadis rivayet etmektedir. 9. Buhârî, başlıklarının çoğunda siyer yazarlarının metodunu 
takip ederek  olayların özelliklerini hadisin turukunun işaret ettiği anlamlardan istinbat 
etmektedir. Fakihler bu yöntemle uğraşmadıkları için bazen Buhârî’nin bu yaptığına 
şaşmaktadırlar. 10.  Buhârî bazı bab başlıklarında, istenilen konuya uygun olarak okuyucuyu 
zikredeceği hadise alıştırmayı ve hadis öğrencisine bu tür başlıkları göstermeyi amaçlamaktadır. 
Buğdaydan söz eden ölçekten söz etmesi gibi.  11. Bazen bizzat başlığa delalet etmeyip birkaç 
tarikle rivayet edilen ve bazı tariklerinde umumi anlamda ya da işaretle başlığa delalet eden bir 
hadis rivayet etmektedir. Bu hadisi zikretmekle meselenin, hadisin söz konusu tarikini tekit eden 
sahih bir aslının olduğuna işaret etmiş olmaktadır.(Bkz. Dehlevî, Şah Veliyullah, Şerhu Teracimi 
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olarak ortaya koyan bir çalışmanın bulunmadığını belirten Nurettin Itr’ın366 İbnu’l-

Muneyyir’in taksiminden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Bedruddin b. 

Cemâ’a’nın eserini yazma halinde Haleb Vakıf Kütüphanesi’nde gördüğünü ve 

çalışmasında ondan yararlandığını belirtmesine rağmen Itr367, onun taksiminden söz 

etmemektedir.   

Nurettin Itr, İbn Hacer’in taksimini özet olarak verdikten onu şu şekilde 

tenkit etmektedir: “1. İbn Hacer, zahir (açık) bab başlıklarıyla ilgilenmemiş, 

Buhârî’nin bu tür başlıklardaki metodunu açıklamamıştır. 2. Zahir bab başlıklar ile 

hafi  bab başlıklarını birbirine karıştırmıştır.  3. Bab başlıklarının tüm çeşitlerini ele 

almamıştır. et-Teracimu’l-mursele ismini verdiğimiz başlık  grubundan söz 

etmemiştir.”368  

İbn Hacer’in yukarıda naklettiğimiz taksimine bakıldığında birinci maddedeki 

tenkitin geçerli olmadığı görülecektir. İbn Hacer zahir grubuna giren bab 

başlıklarının tanımını ve hangi tür başlıkların bu gruba girdiğini kısaca açıkladıktan 

sonra amacının bu tür başlıkları açıklamak olmadığını belirtip diğer başlıkları 

anlatmaya geçmiştir. Kanaatimizce bu tür başlıklar açık oldukları için ayrıca bir 

açıklama yapma ihtiyacı duymamıştır. Ayrıca o bu tür başlıklarda Buhârî’nin ne tür 

ifadeler kullandığını söylemekle, onun metodunu da kısaca açıklamış olmaktadır. 

İkinci maddedeki tenkitlerin de doğru olmadığını düşünüyoruz. İbn Hacer, 

her ne kadar hafi gurubunun tanımını yapmamışsa da, bu guruba hangi bab 

başlıklarının girdiğini açıklamıştır. Dolayısıyla onun  ne kastettiğini, gurubun içinde 

sıraladığı başlık türlerinden anlamak mümkündür. Yukarıda verdiğimiz tanım da 

onun hafi grubuna dahil ettiği çeşitlerin değerlendirilmesi sonucu elde edilmiştir. et-

Teracimu’l-Mursele diye adlandırdığı gruba değinmediği şeklindeki tenkite gelince, 

                                                                                                                                                                                                           
Ebvabi’l-Buhârî, s.19-22.)  Nurettin Itr, Şah Veliyullah’ın taksimini ise şu şekilde tenkit 
etmektedir: 1. Bab başlıklarını gruplara ayırmadan başlık şekillerini rast gele sıralamıştır. 2. 
Başlık grupları ile bu grupların içinde zikredilmesi gereken çeşitler birbirine karışmıştır. 3. et-
Teracimu’l-mufrede  ismini verdiğimiz başlık grubundan söz etmemiştir.(Bkz. Itr, Nurettin, el-
İmamu’l-Buhârî ve Fıkhu’t-Teracim fi Cami’ihi’s-Sahih,  el-Mecelletu’ş-Şeria ve’d-Dirasati’l-
İslamiyye, II/4, Kuveyt, 1985, s. 73-74.) Başlıkları belli gruplara ayırıp; her grubun içinde ilgili 
başlık türlerini sıralamak, konunun anlaşılması bakımından elbette daha yaralı olurdu. Fakat Şah 
Veliyullah, başlık çeşitlerini gruplara ayırmadan sıralamaktadır.    

366  Itr, Nurettin, el-İmamu’l-Buhârî ve Fıkhu’t-Teracim fi Cami’ihi’s-Sahih,  el-Mecelletu’ş-Şeria 
ve’d-Dirasati’l-İslamiyye, II/4, Kuveyt, 1985, s. 71. 

367   A.g.e., a.y. 
368  A..g.e., s. 72. 
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İbn Hacer,  Hedyu’s-Sarî’de yaptığı taksimde bu gruptan söz etmiyorsa da, daha 

önce geçtiği gibi, şerhinin değişik yerlerinde bu tür başlıklardan söz etmektedir. 

Ayrıca İbn Hacer, bunları müstakil bir başlık türü olarak görmemektedir. Ona göre 

bu tür başlıklar, genellikle kendilerinden önce gelen başlıkların devamı 

durumundadırlar.369 Bazısı da müstensihlerin müdahalesi sonucu bu şekle 

gelmiştir.370 Kanaatimizce ibn Hacer bu nedenle bu tür başlıklara değinmemiştir. 

Şunu da söylemek gerekir ki Nurettin Itr, sadece İbn Hacer’in Hedyu’s-Sarî’deki 

taksimiyle ilgilenmiştir. Halbuki aşağıda görüleceği gibi İbn Hacer, Fethu’l-Bârî’de 

örneklerin geçtiği değişik yerlerde de başlık türlerinden söz etmektedir.  

Bu tenkitlerden sonra Itr, Buhârî’nin bab başlıklarını kendisi dört gruba 

ayırmaktadır: 1 et-Teracimu’z-zahira: Babta rivayet edilen hadislere açık bir şekilde 

mutabık olan başlıklardır. 2. et-Teracimu’l-istinbatiyye: Babın içinde rivayet 

edilenlere mutabakatı ancak araştırma ve düşünmeden sonra ortaya çıkan 

başlıklardır. 3. et-Teracimu’l-mursele: Babın içinde rivayet edilenlere delalet eden 

hiçbir şey zikredilmeyen ve "بdh"  şeklinde başlıksız bırakılmış olanlar. 4. et-

Teracimu’l-mufrede. Buhârî’nin başlığa delalet eden hiçbir hadis rivayet etmediği 

başlıklardır371.  Bunların her birini kendi içinde farklı çeşitlere ayıran müellif,  

hepsini örneklerle açıklamaktadır.372 

Nurettin Itr’ın taksiminde farklı görünen husus, son iki gruptur. Fakat, 

kanaatimizce bunları ayrı gruplar olarak el almaya gerek yoktur. Zira bunlar diğerleri 

gibi kendi başlarına birer başlık grubu oluşturmamaktadırlar. Bu şekilde zikredilmiş 

olmalarının önemli bir sebebi el-Câmiu’s-Sahîh’in müsvedde halinde bırakılmış 

olmasıdır.  "بdh"  şeklinde başlıksız bırakılmış olanların bir kısmı kendinden önceki 

                                                                        
369  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 87. 
370  A.g.e., I, 731. 
371 A.g.e., s. 74. 
372 A.g.e., s. 74-87. Buhârî’nin bab başlıklarıyla ilgili değişik bir sınıflandırma da Sa’d b. Nasir b. 

Abdulaziz tarafından yapılmıştır. Buhârî’nin fıkıh usulü ile ilgili görüşlerini Sahîh’inin bab 
başlıklarında tespit etmeye çalıştığı makalesinde başlıkları altı sınıfa ayırmaktadır: 1. Şer’i 
hükümlerle alakası bulunmayan başlıklar. 2 Soru cümlesi şeklinde olan başlıklar. 3. Altında 
rivayet edilenlerle beraber ele alındığında ifade ettiği hüküm anlaşılan başlıklar. 4. Hükmün 
birilerine istinad edilerek açıkça ifade edildiği başlıklar. 5. Zahirinden hükmün umumun bazı 
fertleri için geçerli olduğu anlaşılan başlıklar. 6. Buhârî’nin kimseye nispet etmeden hükmü 
açıkça ifade ettiği başlıklar. Araştırmasında sadece altıncı gruba giren başlıkları ele alacağını 
belirten, yazar Buhârî’nin usulle ilgili bir çok konudaki görüşlerini bir araya getirmiştir.(eş-Şesrî, 
Sa’d b. Nasır b. Abdulaziz, Arau’l-İmam el-Buhârî  el-Usuliyye min Hilali Teracimi Sahîhih, 
Mecelletu Camia Muhammed b. Suud el-İslamiyye, XXV,  Riyad, 1999,  s.144-145.) 
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babın faslı olması mülahazasıyla böyle kalmıştır denilse de, bu değerlendirme bu 

şekildeki başlıkların tümü için geçerli olamamaktadır.  Altında her hangi bir hadisin 

rivayet edilmediği başlıkları ise istinbati başlıklar grubuna dahil etmek mümkündür. 

Zira Buhârî bazı görüşlerini burada dile getirirken kendisini destekleyecek şartlarına 

uygun bir hadis bulamadığı için bir şey zikretmeyip daha sonra bulacağı uygun 

rivayeti yazmak üzere boşluk bırakmıştır. Fakat yazma fırsatı bulamadığı için Sahîh 

bu şekilde rivayet edilmiştir.  

 Nurettin Itr, son iki grubu izah ederken373 sözünü ettiğimiz bu noktalara hiç 

değinmemiştir. Bu sebeple, onun, başlıkların  hepsinin Buhârî tarafından bilinçli 

olarak bu şekilde yazıldığı kanaatini taşıdığını düşünmek mümkündür.  

el-Câmiu’s-Sahîh’in bab başlıkları ile ilgili olarak verdiğimiz bu malumattan 

sonra şimdi de Fethu’l-Bârî’de bab başlıklarının çeşitleri ile ilgili olarak tespit 

ettiklerimizi maddeler halinde, örnekler vererek, açıklamaya çalışacağız. 

1. Buhârî, babta rivayet ettiği hadiste bulunmayan fakat hadisin başka 

tariklerinde geçmekte olan bazı hususları bab başlığında zikretmektedir. Böylece 

hadisin başka tariklerine işaret etmiş olmaktadır.   

Örnek: Buhârî,  “İmam, bir yerin melikine eman verince bu geriye kalanlar 

için de geçerli olur mu?” başlığının altında Ebu Humeyd es-Sâ’idî’den: “Tebuk’te  

Hz. Peygamber (s.a.v.) ile beraber savaştık. Eyle hükümdarı Hz. Peygamber’e beyaz 

bir katır hediye etti. Hz. Peygamber de onu giydirdi ve memleketini(n idaresini) ona 

bıraktı,”374 hadisini rivayet etmektedir.  

 Bu hadiste emandan söz edilmemektedir. Fakat Buhârî, adeti olduğu üzere 

hadisin başka tariklerine imada bulunmaktadır.375 Zira İbn İshak’ın (ö.151/768) 

rivayetinde bu husus açıkça ifade edilmektedir.376   

                                                                        
373 Bkz. Itr, a.g.e., s. 85-87. 
374  Buhârî, 58, Cizye, 2, (IV,64 ). 
375  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 328. Konuyla ilgili başka örnekler için bkz: Fethu’l-Bârî,I, 546, 549, 

671-2; II, 157; II, 263; III,743; IV,284;VI,511; XII, 301; Bedevi, Muhammed Ahmed, Keyfe 
Takreu’l-Buharî, (Mecelletu’l-Ezher, 53/5,Kahire, 1981), s. 865. 

376 İbn Hişam , es-Sîretu’n-Nebeviyye, Tah. Mustafa es-Sakâ, İbrahim el-Ebyârî ve Abdulhafiz Şelebi, 
Daru İbn Kesîr, Beyrut, tsz.,  IV, 525-526. Söz konusu rivayette Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
Yuhanna b. Ru’be’ye verdiği  “ Bismillahirrahmanirrahim, bu, Allah ve elçisi Muhammed 
tarafından Yuhannna b. Ru’be ve Eyle ehline verilmiş bir emandır....” şeklinde başlayan 
yazısından söz etmektedir.  
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Buhârî, bazen de rivayet etmediği hadisin metnini başlıkta zikretmektedir. İbn 

Hacer, “Kadın tek başına bir saf oluşturur babı”377 şeklindeki başlığın İbn Abdi’l-

Berr’in (ö.463/1071) Hz. Aişe’den merfu’ olarak rivayet ettiği “kadın tek başına 

saftır”378  hadisinin metni olduğunu belirtmektedir.379 

2. Buhârî, rivayet ettiği hadiste gizli olan anlamı bab başlığında vermektedir. 

 Örnek: İhtiyacı olmadığı halde mal toplamak için dilenenler ) سd}wل ا�� ªe بdh

)� «rًا   babında Abdullah b. Ömer’den: “Sürekli dilenen kişi kıyamet günü yüzünde 

bir et parçası dahi kalmamış bir şekilde kalkar”380 hadisi rivayet edilmektedir.  İbn 

Hacer, İbn Ruşeyd’in, el-Muğire’den, bundan sonraki babta, rivayet edilen hadisin381 

başlığa daha uygun olduğunu, fakat Buhârî’nin, adeti olduğu üzere, başlıktaki 

manaya   açıkça delalet eden rivayeti değil de delaleti gizli olan hadisi rivayet 

ettiğini, söylediğini nakletmektedir.382 

3.Bazı bab başlıklarında farklı iki hükmü ortak bir özelliklerini göz önünde 

bulundurarak  bir arada ifade etmektedir.  

Örnek: Buhârî,  “Oruçlunun kan aldırması (hacamat) ve kusması babı”nda 

Ebu Hureyre, İbn Abbas, İkrime,  İbn Ömer, Ebu Musa, S’ad, Zeyd b. Erkam, Ummu 

Seleme, Ummu Alkama ve Hasan’dan gelen “eser”lere yer vermiştir. Ebu 

Hureyre’den gelen “eser” kusmayla ilgilidir. Diğer “eser”ler ile babta zikredilen üç 

hadis ise hacamatla ilgilidir.   İbn Hacer, ez-Zeyn İbnu’l-Muneyyir’in (ö.699/1300) 

konuyla ilgili olarak şu bir değerlendirme yaptığını belirtmektedir: “Buhârî, farklı 

olmalarına rağmen kusma ve hacamatı aynı başlıkta zikretmiştir. Halbuki o aynı 

                                                                        
377  Buhârî, 10, Ezan,78, (I,177). 
378 İbn Abdi’l-Ber, et-Temhid li-ma f’il-Muvatta mine’l-Maani ve’l-Esanid, Tah. Mustafa b. Ahmet el-

Alevi ve Muhammed Abdulkebir el-Bekri, Mağrib, 1967, I, 268. İbn Abdi’l-Berr, hadisin İsmail 
b. Yahya tarafından uydurulduğunu ve  başka tarikinin de bulunmadığını belirtmektedir.  İbn 
Hacer ise bundan hiç söz etmemektedir. Belki de bunun doğuracağı sonuçları hoş karşılamadığı 
için nakletmemiştir. Buna dayanarak, Buhârî’nin bab başlıklarında mevzu hadislere de yer verdiği 
veya onlarla istidlalde bulunduğu şeklinde bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyoruz. Tabii 
olarak bu kanaate İbn Hacer’in (Fethu'l-Bârî,II,270)’te söylediklerinden hareketle vardık. Buhârî, 
gerçekten İbn Abdi’l-Berr’in rivayet ettiği hadisi başlıkta rivayet etmek istemişse söylediklerimiz 
bir anlam ifade eder. Fakat onun bu şekilde bir açıklaması bulunmamaktadır. Zaten bab 
başlıklarını oluştururken dikkat ettiği belirtilen hususlarla ilgili yorumlar daha sonra  el-Câmiu’s-
Sahîh üzerine çalışanlara aittir. Dolayısıyla bu tür yorumlar ne kadar değerli ise bunlara bağlı 
kalınarak yapılan tenkitler  de aynı şekilde değerlidir.    

379  İbn Hacer, a.g.e., II, 270. 
380  Buhârî, 24, Zekat, 52, (II,130). 
381  Buhârî, 24, Zekat, 53, (II,130-131). 
382  İbn Hacer, a.g.e., III, 432. Diğer bir örnek için bkz. III, 382. 
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hadiste yer alan farklı hükümler için ayrı birer başlık oluştururken, çok sayıda rivayet 

olmasına rağmen burada farklı davranmıştır. İkisi de özellik olarak vücuttan atılan 

şeylerden oldukları ve bir şeyi  vücuttan dışarı atmak da orucu bozmadığı için bir 

arada zikretmiştir.”383      

4. Buhârî, rivayet ettiği hadisin içerdiği bütün hükümleri değil de birini veya 

bir kaçını  bab başlığında zikretmektedir.384  

Örnek:  Buhârî’nin , “İhramda saça, dökülmesini önlemek için, bir şeyler 

sürmek (telbîd yapma) ve saçı kestirmek” babında Hz. Hafsa’dan rivayet ettiği 

hadiste, saç kestirmekten bahsedilmemektedir. Ayrıca hadiste bab başlığında 

zikredilmediği halde kurbandan da bahsedilmektedir.385  Bu hususa dikkat çeken  İbn 

Hacer,  Buhârî’nin, hadisin içerdiği hükümlerin hepsini bab başlığında zikretmesinin 

gerekmediğini ileri sürmektedir.386 

5.Buhârî, bab başlığında zikrettiği ihtilaflı konularda kesin olarak kanaatini 

belirtmemektedir.  

Örnek: Buhârî, “Babu kitabeti’l-ilm”387 başlığının altında sahabeye ait olan 

bazı sahifelerle ilgili rivayetlere yer vermiştir.  Hadislerin yazılması, selefin ihtilafa 

düştükleri bir konu olduğu için, Buhârî kanaatini belirten bir ifade kullanmayıp bab 

başlığını bu şekilde dile getirmiştir.388  

Kesin bir kanaat belirtmemesinin bir diğer sebebi de şartına uygun hadis 

bulamamasıdır. Buna örnek olarak da  sığırların zekatıyla ilgili babı389 gösterebiliriz. 

Buhârî, daha önce deve ve koyunların nisabıyla ilgili rivayetlere yer verdiği halde, bu 

babta sadece sığırda da zekatın vacip olduğunu belirtip nisap miktarıyla ilgili bir şey 

zikretmemektedir.  Bunun sebebi şartına uygun hadis bulamamasıdır. Böyle olunca 

da hükmü beyan etmeden geçmektedir.390 

6. Buhârî, içeriğine katıldığı bazı “âsâr”ı bab başlığında zikretmekte; 

dolayısıyla o, sözün sahibi ile aynı görüşü paylaşmış olmaktadır.  
                                                                        
383  A.g.e., IV, 218. 
384  A.g.e., III, 715. 
385  Buhârî, 25, Hac, 126, (II,188). 
386  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, III, 715. 
387  Buhârî, 3, İlim, 39 (I,36). 
388  İbn Hacer, a.g.e., I, 272. Başka örnekler için bkz: I, 378; II,259, 281; III, 287. 
389  Buhârî, 24, Zekat, 43 (II,125). 
390 İbn Hacer, a.g.e., III, 413. 
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Örnek: Cuma namazına gitmekle mükellef olmayanların yıkanması ile ilgili 

bab başlığında391 İbn Ömer’den sadece üzerine Cuma namazı farz olanların 

yıkanması gerektiğine dair bir eser nakletmektedir. Bu onun da aynı görüşte 

olduğunu göstermektedir.392 

7. Bazı bab başlıkları soru cümleleriyle ifade edilmiştir. Buhârî, konuyla ilgili 

kesin bir kanaate varmadıysa başlığı bu şekilde zikretmektedir.  

Örnek:   Ölünün mezardan çıkarılması ile ilgili bab başlığı soru cümlesi 

şeklindedir393. Buhârî,  babta Cabir’den üç hadis rivayet etmektedir. Rivayetlerden 

Abdullah b. Ubeyy‘e Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gömleğinin giydirilmesi olayıyla 

ilgili olanının tahsis edilebileceğini, Cabir’in babasının mezarını değiştirmesini 

anlatan diğer iki rivayetin ise merfu’ olup olmadıklarının açık olmadığını belirten ez-

Zeyn b. el-Muneyyir , Buhârî’nin bu sebeple başlığı soru şeklinde ifade ettiğini 

belirtmektedir.394  

8. Bazı bab başlıklarına, konuyla çok az ilgisi olan şeyleri de ilave 

etmektedir.  

Örnek: Buhârî, Teşrik günlerinde amelin fazileti babında395 İbn Ömer ve Ebu 

Hureyre’nin on günlerde (Zilhicce ayının ilk on günü) çarşıda tekbir getirerek 

dolaştıklarını anlatan muallak bir rivayete yer vermiştir ki, bu hususta Buhârî’ye 

itiraz edilmiştir. Kirmanî, başlıkla çok az ilgisi olan şeyleri de zikretmek Buhârî’nin 

adetindendir, diyerek onun burada yaptığı şeyi eleştirmiştir.396 İbn Hacer de bundan 

Buhârî’nin teşrik günleri ile on günleri aynı gördüğünün  anlaşıldığı sonucunu 

çıkarmaktadır.397  

9. Buhârî, hadisin metninin kapsadığı bazı hususları, hadis şartlarına uygun 

olmasa bile, bab başlığında zikretmektedir.  

                                                                        
391 Buhârî, 11, Cuma, 12 (I,215). 
392 İbn Hacer, a.g.e., II, 486. 
393 Buhârî, 23, Cenaiz, 78, (II,95).  
394 İbn Hacer, a.g.e., III, 276. Ayrıca bkz: I, 638. 
395 Buhârî, 13, el-‘İdeyn, 11, (II,7). 
396 Kirmanî, el-Buhârî bi Şerhi’l-Kirmanî, VI, 74; İbn Hacer, a.g.e., II, 582. 
397 İbn Hacer, a.g.e., II, 582. 
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Örnek: Bulutlu günlerde namazı erken kılma babında398 Ebu’l-Melih’ten, 

“Bulutlu bir günde Bureyde ile beraber idik. O şöyle dedi: Namazı erken kılın. Zira 

Hz. Peygamber (s.a.v.),  ikindi namazını terk edenin amelleri boşa gider, demiştir” 

hadisini nakletmektedir. el-İsmailî hadisin değil de Bureyde’nin sözünün başlığa 

uygun olduğunu ve başlığa uygun olan “ Bulutlu günlerde namazı erken kılın...” 

şeklindeki el-Evzai tarikiyle gelen hadisin zikredilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

İbn Hacer, şartlarına uymadığı halde hadisin metninde yer alan bazı lafızları başlıkta 

zikretmenin Buhârî’nin adetinden olduğunu ileri sürerek konuyu açıklamaya 

çalışmaktadır.399  

10. Buhârî, bab başlığında şartlarına uygun olmayan veya şartlarına uygun 

olup da daha önce zikrettiği bir hadiste geçen hususlara işaret etmektedir.  

Örnek: Buhârî’nin İnsanların kuraklık döneminde yağmur duası için 

imamdan talepte bulunması babında400 İbn Ömer’den Ebu Talib’in istiska ile ilgili 

bir beytini ve Enes’ten de Hz. Ömer’in Abbas’ı vesile kılarak yağmur duasında 

bulunduğunu ifade eden bir hadisi  rivayet etmektedir. Hadislerin başlığa  açık bir 

şekilde delalet etmediği şeklindeki itiraz üzerine İbn Hacer, hadislerin el-Beyhaki 

(ö.458/1065)401 ve el-İsmailî’deki (ö.371/981) tariklerine bakıldığında, rivayet 

edilenlerin hilafına, başlıkta zikredilenleri içerdiğini ve Buhârî’nin muhtemelen buna 

işaret ettiğini açıklamaktadır.402 

İbn Hacer’in Buhârî’yi savunmak için ondan sonra yaşamış bazı 

muhaddislerin kaynaklarına müracaat ettiği görülmektedir. Kanaatimizce bu doğru 

değildir. Eğer başlıkta zikredilen hususlar hadisin  Buhârî’deki ve ondan önceki 

kaynaklarda yer alan tariklerinde bulunmuyorsa, onun sonraki dönemlere ait 

kaynaklarda bulunması bir anlam ifade etmez. Muhtemelen  sonradan yapılmış bu tür 

eklemeler, hadislerin bu tür tariklerinin güvenilirliği konusunda şüphe 

uyandırmaktadır. Fakat  İbn Hacer, Buhârî’yi savunmak için her türlü çareye 

başvurduğu için, buna dikkat etmemiştir.  

                                                                        
398 Buhârî, 9, Mevakitu’s-Salat, 34, (I,147). 
399 İbn Hacer, a.g.e., II, 84.  
400 Buhârî, 15, İstiska, 3, (II,15). 
401 el-Beyhakî, Delailu’n-Nubuvve ve Ma’rifetu Ahvali Ashabi’ş-Şeria, thk. Abdulmu’ti Kal’aci, 

Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1985, VI, 141.  
402  İbn Hacer, a.g.e., II, 629. 
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11. Buhârî, muhalif olduğu bazı görüşleri bab başlıklarında reddetmektedir.  

Örnek: Buhârî, Bakara suresi veya  falan sure denilmesinde beis görmeme 

babı403 şeklinde bir bab başlığı koyarak, bunu hoş görmeyip, “içinde şunların 

zikredildiği sure denilmelidir” diyenlerin görüşlerini reddetmektedir.  Buhârî, bu 

babta kendi görüşünü  desteklemek için üç hadis rivayet etmektedir. Bu hadislerde 

Hz. Peygamber (s.a.v.) sure ismini zikretmektedir. Buna rağmen bazıları sure isminin 

zikredilmeyip bakara(inek)dan söz eden sure denilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

İbn Hacer bu görüşü destekler mahiyette  Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadisin 

zayıf olduğunu belirtmektedir.404 

12. Bab başlığında müşkil (problem) olan şeyleri açıklamaya çalışmıştır. Açık 

olan şeylerle ilgilenmemiştir.   

                                                                        
403  Buhârî, 66, Fadailu’l-Kur’an, 27, (VI,110). 
404 İbn Hacer, a.g.e., IX, 106-107. Buhârî’nin bab başlıklarında Ebu Hanife’ye (ö.150/767) yönelttiği 

itirazlar malumdur. O, Ebu Hanife’nin ismini zikretmeyip   سd}wا ¼qh لd�  diyerek görüşlerini dile 
getirmiştir. Buhârî,  yirmi beş yerde bu ifadeyi kullanarak Ebu Hanife’nin görüşlerini 
eleştirmiştir. Buhârî’nin bu itirazları üzerine müstakil çalışmalar da yapılmıştır. Abdulgani el-
Guneymi el-Meydanî’nin (ö.1298/1880) Keşfu’l-İltibas amma Evradehu’l-Buhârî ala Ba’di’n-
Nas (thk. Abdulfettah Ebu Gudde, Mektebetu’l-Matbuati’l-İslamiyye, Haleb, 1993) ve  Hilmi 
Merttürkmen, Buhârî’nin Ebu Hanife’ye İtirazları ve Aralarındaki İhtilaflar (Basılmamış doktora 
tezi, Erzurum, 1976) adlı eserleri sayılabilir. el-Meydani, Buhârî’nin müçtehid olduğunu, bu 
sebeple de  itirazlarının bir müçtehidin bir başka müçtehide itirazları şeklinde değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. (bkz. A.g.e., s. 61).  Eseri tahkik eden Ebu Gudde, Buhârî’nin  ¼qh لd�
 ile her zaman Ebu Hanife’yi kastetmediğini belirtmekte ve el-Keşmiri’den, Buhârî’nin bu اd}wس
tabirle zaman zaman İsa b. Eban (ö.220/835), İmam eş-Şafii (ö.204/819), Muhammed b. Hasan’ı 
(ö.189/804) da kastettiğini, nakletmektedir (s.7).  Merttürkmen de bu itirazlardan birinin İmam 
Muhammed’e, birinin İmam Züfer’e (ö.158/774) diğerlerinin ise Ebu Hanife’ye yönelik olduğunu 
belirtmekte (s.2) ve tezinde şöyle bir neticeye varmaktadır: “Buhârî’nin Ebu Hanife’ye 
itirazlarının bazılarında haklı olduğu, diğerlerinin ise Ebu Hanife’nin bazı hadisleri 
bilmemesinden ileri geldiği, Ebu Hanife’nin çok zeki olup, meseleleri çok incelemesi neticesi 
bazı garipsenecek neticelere vardığı, hadisleri hemen kabul etmeyip onları eleştirip haber-i 
vahidleri her yerde kullanmaması, halkın müşküllerini hall[etmek] için çare ararken hîle denecek 
hükümler vermesi, aklı naklin hizmetine verdiği için aklın bazen hizmette kusur etmesi, bazı 
meselelerde niyeti, aslî maksadı bırakıp formaliteye şekle önem vermesi, büyük bir müctehid 
olmasına rağmen hocalarının tesirinde kalması, çok fetva vermesi, farazî fetvaları icat etmiş 
olması, ve nihayet bir beşer olması bazı hataları yapmasına sebep olmuştur. (.....)  Buhârî ise 
hadislere çok bağlı olduğundan onlara herhangi bir sebeple muhalefet etmeyi kabul etmiyor, 
haber-i vahidleri her mevzuda kullanıyor. Çok fetva vermeyip az konuşuyor, hadislerde neshi 
nadir yerlerde kabul ederek her hadisle yerine göre amel etme düşüncesini taşıyor. Niyeti bütün 
işlerde hakim kılıyor. Şekil ve formalite ona göre mühim değildir. Umumu belva, maslahat gibi 
şeyleri anlamaz. Emirler tatbik edilmelidr. Bu sebebple Buhârî idealist bir fakihdir. Cemiyetten 
uzak hadislerle haşir neşir olan bir nazariyeci oluşu Ebu Hanife’nin ise tacir olması sebebiyle bir 
nevi tatbikatçı olması dolayısıyla bazı nassları halkın muamelesini nazarı itibare alarak hüküm  
vermesi Buhârî’nin Ebu Hanife’ye itiraz etmesine ve aralarındaki ihtilafa sebeb olmuştur”  (s. 
103).  
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Örnek: Buhârî’nin Hayızlı kadın oruç tutmaz babında405 böyle bir prensibe 

riayet ettiği belirtilmiştir. Buhârî, hayızlı kadının namazı terk etmesinden 

bahsetmemiştir. Zira abdestli olmak namaz kılmak için şarttır. Hayızlı kadının ise 

abdesti yoktur. Bu sebeple namazı terk etmesi gerektiği kendiliğinden 

anlaşıldığından Buhârî bu husustan söz etmemiştir. Fakat oruç için böyle bir şart söz 

konusu değildir. Hayızlı olanın orucu terk etmesi tamamıyla taabbudi bir husustur. 

Bundan dolayı da konuyu deliliyle birlikte zikretme ihtiyacı duymuştur.406 

13. Başlıkta kullandığı kelime hadisin metninde geçenden farklı 

olabilmektedir. Amacı, hadisin bazı tariklerinde bu kelimenin geçtiğini açıklamaktır.  

Örnek: Buhârî, Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et babında407  

Enes’ten iki hadis rivayet etmektedir. Her ikisinde de “yardım et”  ifadesi r�pا 

şeklinde rivayet edilmesine rağmen Buhârî başlıkta söz konusu ifadeyi aynı 

anlamdaki ªtا lafzıyla vermektedir. Böylece hadisin bazı tariklerinin  ªtا  şeklinde 

olduğuna işaret etmiş bulunmaktadır.408  

14. Bab başlığında şartlarına uygun olmayan bir hadisin anlamını veya 

metnini zikrettikten sonra, babın içinde istediği anlama delalet eden ve şartlarına 

uygun olan bir hadis rivayet etmektedir.  

Örnek: Buhârî, Babu fadli’l-Kur’ani ala sairi’l-kelam409 başlığının altında 

Ebu Musa el-Eşarî’den Kur’an okuyanın faziletine dair ve İbn Ömer’den de 

Müslümanlara Yahudi ve Hıristiyanlara verilenin iki katı sevap verileceğini anlatan 

bir hadis rivayet etmektedir. Bu hadislerde başlıktaki ifade yer almamaktadır. İbn 

Hacer, başlıktaki ifadenin anlamının Tirmizi (ö.279/892) ve İbn Adîyy (ö.365/976) 

tarafından rivayet edildiğini410,Tirmizi’deki rivayetin isnadında zayıf olan 

Atiyyetu’l-Avfi’nin, İbn Adîyy’in rivayetinin isnadında ise zayıf olan Amr b. Said 

bulunduğunu belirtmektedir.411 

                                                                        
405 Buhârî, 6, Hayız, 6, (I,78). 
406 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , I, 534. 
407 Buhârî, 44, Mezalim, 4, (III,98). 
408 İbn Hacer , a.g.e., V, 124.  
409 Buhârî, 66,  Fedailu’l-Kur’an, 17, (VI,106).  
410 Tirmizi, 42, Fadailu’l-Kur’an, 25, (V,184); İbn Adîy, el-Kamil fi Duafai’r-Rical, thk. Yahya 

Muhtar Gazzavî, Beyrut, 1988, V, 48. Hadisin Tirmizi’deki metninde, و ~uµ آyم ا¾ r½d� ��t اy wم (
£[�� ��t ¾ا uµ¿آ(   şeklinde bir ifade yer almaktadır. İbn Adî rivayetinde ise نnr[wا uµ~ şeklindedir. 

411  İbn Hacer , a.g.e., IX, 81. 
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I.4. Bab Başlığı ile Hadisin Uygunluğu Meselesi 

 Buhârî, daha önce belirttiğimiz gibi, eserini bablara göre tasnif etmiş ve her 

babta ilgili hadisleri rivayet etmiştir.  el-Camiu's-Sahîh’e yöneltilen tenkitlerin bir 

kısmı  Buhârî’nin bab başlığında zikrettikleriyle babın içinde rivayet ettiği hadislerin 

uyumuyla alakalı olduğu için, el-Camiu's-Sahîh üzerine çalışanlar, onun bab 

başlıklarına uygun hadisleri rivayet etmede başarılı olduğunu göstermek amacıyla 

bab başlıklarıyla babın içinde rivayet edilen hadislerin arasındaki münasebet 

üzerinde geniş olarak durmuşlardır. Bu konu, İbnu’l-Muneyyir’in (ö.683/1284) el-

Mutevari ala Ebvabi’l-Buhari’si ve Bedru’d-Din b. Cemâ’a’nın (ö.733/1333) 

Munasebatu Teracimi’l-Buhârî’si gibi müstakil çalışmalarda ele alındığı gibi, Buhârî 

şerhlerinde de çokça işlenmiştir. Özellikle  İbn Hacer, çalışmamızın ana kaynağını 

oluşturan Fethu'l-Bârî’sinde bab başlıklarına yöneltilen tenkitlere cevap vermeye 

çalışmaktadır. Bunu yaparken zaman zaman kendinden önce verilmiş olan 

cevaplardan da yararlandığı görülmektedir. 

Buhârî’nin Sahîh’inde bab başlığı ile hadisin münasebeti konusundaki 

tenkitler daha kitabının ilk babı ile ilgili olarak başlamaktadır. Buhârî, el-Câmiu’s-

Sahîh’in “Keyfe kane bed’u’l-vahy” şeklindeki ilk bab başlığında Hz. Ömer’den    dspإ

 412 hadisini rivayet etmektedir. Bu yüzden(ameller niyetlere göredir)اdstcل dj}wdhت 

kendisine itirazda bulunulmuş ve niyet hadisinin başlıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığı 

iddia edilmiştir.  İbn Hacer, el-Hattabî’nin (ö.388/998) şerhinde ve el-İsmailî’nin 

(ö.371/981) el-Mustehracinde, Buhârî’nin hadisi sadece teberrüken kitabının başında 

zikrettiğine inandıkları için, bu hadisi bab başlığından önce zikretmiş olduklarını 

belirtmektedir. Ebu’l-Kasım  b. Mende’nin (ö.470/1078) el-İsmailî’nin hadisi bab 

başlığından önce zikretmiş olmasını tasvib etmiş olduğunu da açıklayan  İbn Hacer, 

İbn Ruşeyd’den (ö.721/1321), “Buhârî, bu eserdeki hüsn-i niyyetini belirtmek için 

niyet hadisini rivayet etmiştir,” dediğini nakletmektedir. 413 

Bazı alimler, Buhârî’nin bu hadisi eseri için bir giriş (hutbe) mahiyetinde 

rivayet etmiş olduğunu söylemişlerdir. Bu görüş sahipleri gerekçelerini şöyle 

açıklamışlardır: “Rivayette Hz. Ömer’in hadisi minberde sahabenin önünde zikrettiği 

bildirilmektedir. Dolayısıyla bu hadisin  minberde okunan hutbede zikredilmesi 

                                                                        
412 Buhârî, 1, Bedu’l-Vahy, 1, (I,2). 
413 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 12. 
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uygun oluyorsa, kitabın giriş hutbesi olarak zikredilmesi de uygun olur.”414 Benzer 

bir değerlendirme de şu şekilde yapılmıştır: el-Muhelleb (ö.435/1044), Hz. 

Peygamber’in  (s.a.v.), bu hadisi hicrette Medine’ye vardığı sırada yaptığı 

konuşmada (hutbede) söylediğini nakletmekte ve şöyle söylemektedir: “Bunun 

Bed’u’l-Vahy babında zikredilmesi uygundur. Zira hicretten önceki şeyler, hicret için 

bir mukaddime durumundadır. Hicretle birliktedir ki  müşriklerle savaşma izni 

verilmiştir ve bundan sonra da  zafer ve fetihler gelmiştir.” Zorlama olduğu açıkça 

görülen bu yorumun, güzel bir değerlendirme olduğunu, fakat Hz. Peygamber’in bu 

hadisi hicrette Medine’ye vardığı sırada söylediğine dair bir şey bulamadığını 

belirten415 İbn Hacer, “Eğer Buhârî hadisi bu anlamda yani  sadece giriş hutbesi ve 

başlangıç amacıyla zikretmişse el-İsmailî’nin yaptığı gibi bab başlığından önce 

olması gerekirdi,” demektedir.416   

İbn Battal (ö.449/1057), Ebu Abdullah b. en-Neccar’dan hadisle başlığın 

münasebetiyle ilgili olarak,  şunları nakletmektedir: “Bab başlığı hem ayetle417 hem 

de hadisle ilgilidir. Çünkü “Onlar dini Allah’a halis kılarak O’na ibadet etmekten 

başka bir şey ile emrolunmadılar,”418 ayetine göre Allah, önce diğer peygamberlere 

sonra da Hz. Muhammed’e  (s.a.v.) amellerin niyetlere göre olduğunu vahyetmiştir.”   

Ebu’l-Âliye de (ö.93/711) bu görüşü destekler mahiyette “Dinde Nuh’a 

tavsiye ettiğini size şeriat kıldı” 419 ayetiyle ilgili olarak, Allah onlara kullukta ihlası 

tavsiye ettiğini söylemektedir. Ebu Abdi’l-Melik el-Bûnî (ö.440/1048’den önce) ise 

hadisin başlığa uygunluğunu şöyle savunmuştur: “Vahyin başlangıcı niyetle 

olmuştur. Çünkü Allah, Hz. Muhammed’i tevhid inancı üzere yaratmış ve onda 

putlara karşı buğz yaratmış ve ona peygamberliğin başlangıcı olan salih rüyalar 

vermiştir. Hz. Peygamber, bu rüyaları görünce ihlasla Allah’a yönelmiş ve Hira 

mağarasında O’na ibadet etmiştir. Allah da onun amelini kabul etmiş ve üzerine olan 

                                                                        
414 A.g.e., a.y. 
415 A.g.e., a.y. 
416 A.g.e., I, 13. 
417 Buhârî niyet hadisinden önce “Biz Nuh’a ve ondan önceki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana 

da vahyettik” (4, Nisa, 163) ayetini zikretmektedir. Ebu Abdullah b. en-Neccar da bu ayeti 
kasdederek başlığın hem bu ayete hem de niyet hadisine uygun olduğunu belirtmektedir. 

418  98, Beyyine, 5. 
419  42, Şura, 13. 
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nimetini tamamlamıştır.” el-Muhelleb b. Ebi Sufra (ö.435/1044)420 ve el-Kadi Ebu 

Bekir b. el-Arabi (ö.543/1148) de benzer şeyler söylemişlerdir. İbnu’l-Muneyyir,421 

Peygamberliğin, Hz. Peygamber’in  (s.a.v.)  Hira mağarasında Allah’a hicret 

etmesiyle başladığını ve  Buhârî’nin bundan hareketle kitabına hicret hadisiyle 

başlamasının uygun olduğunu, idddia etmiştir.422  

“Kitap, sünnet vahyini toplamayı amaçladığı için Buhârî kitabına  Bed’u’l-

Vahy ile başlamıştır. Vahiy de şeri amelleri açıkladığı için kitabına amel )لdstcأ(   

hadisiyle başlamıştır,” şeklindeki yorumu çok güzel bulan  İbn Hacer, son olarak 

kanaatini şu şekilde belirtmektedir: Hadisle başlık arasında kurulan bu  ilgilere 

rağmen aralarında hiç ilgi olmadığını söylemek, doğru değildir.423  

Burada yapılan yorumlarda açık bir zorlamanın bulunduğunu söylemek 

gerekir. Niyet hadisinin vahyin başlangıcıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Fakat 

zikrettiğimiz yorumların sahipleri,  Buhârî’yi yapılan tenkit karşısında savunmak 

amacıyla, konuyla ilgisi bulunmayan Hz. Ömer’in hadisi minberde okuması,  Hz. 

Peygamber’in Hira mağarasında Allah’a hicret etmesi vb. hususlara işaret ederek 

hadisle başlık arasında uygunluk olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Ayrıca İbn 

Hacer’in güzel bulduğunu belirttiği yorumda sünnet vahiy olarak takdim 

edilmektedir ki, bu doğru değildir.  Hz. Peygamber’e Kur’an dışında bazı vahiyler 

gelmişse de onun sünneti vahiy olarak nitelendirilemez.424  

Buhârî’nin, muhtemelen kitabını yazmadaki niyetinin Allah’ın rızasını 

kazanmak olduğunu açıklamak için niyet hadisini bab başlığından önce teberrüken 

zikretmiş olduğunu belirten görüşün nispeten tutarlı olduğu söylenebilse de; eserin 

başka yerlerinde olduğu gibi ravilerin veya müstensihlerin müdahalesi sonucu hadis 

daha sonra babın içinde rivayet edilmiş de olabilir.   

                                                                        
420 el-Muhelleb, özet olarak şunları söylemektedir: Buhârî, Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) başlangıçtaki 

halini açıklamak istemiştir. Allah onda putlara karşı buğz yaratmış ve kötü arkadaşlardan kaçarak 
yalnız kalmayı ve iyilik yapmayı ona sevdirmiştir. Bunu yapınca da Allah onu niyetine göre 
mükafatlandırıp peygamber yapmıştır.. Bkz. Fethu'l-Bârî , I, 13. 

421 Bkz. el-Mutevari ala Ebvabi’l-Buhârî, s. 50. 
422 İbn Hacer , Fethu'l-Bârî , I, 13. 
423 A.g.e., a.y. 
424 Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara, 1999, s. 217-

239.  
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Buhârî, niyet hadisinden sonra el-Haris b. Hişam’ın Hz. Peygamber’e “Sana 

vahiy nasıl geliyor?” sorusunu sorduğu hadisi rivayet etmektedir.425 el-İsmailî 

(ö.371/981), bu hadisin de “Vahyin başlangıcı nasıldı?”  başlığına uymadığını iddia 

etmektedir. Ona göre bu başlığa uygun olan hadis, bundan sonra gelen üçüncü 

hadistir. el-Haris b. Hişam’ın hadisi ise vahyin nasıl geldiği ile ilgilidir. Kirmanî, 

soruda kastedilenin, muhtemelen, vahyin nasıl başladığı veya nasıl ortaya çıktığı 

(zuhur ettiği) hususu olduğunu ve hadisin bab başlığına uygunluğunun da bu noktada  

ortaya çıktığını belirtmektedir.426 İbn Hacer, hadiste  geçmiş değil de gelecek zaman 

kipi kullanıldığı için Kirmanî’ye katılmadığını ve hadisin başlığa uygunluğunun 

cevapta ortaya çıktığını söylemenin mümkün olduğunu belirtmektedir. Zira  İbn 

Hacer’e göre, hadiste vahyin veya vahyi getirenin özelliklerinin iki şeyle 

sınırlandığına işaret vardır ki, bu, vahyin başlangıcını da kapsamaktadır. Ayrıca ona 

göre babta bulunan bütün hadislerin vahyin başlangıcıyla ilgili olması gerekmez. 

Vahyin başlangıcı veya onunla ilgili bir şeyle ya da ayetle ilgisinin bulunması 

yeterlidir. Zaten babta yer alan hadisler, hem bab başlığındaki sözle (keyfe kâne 

bed’ul-vahy) hem de bu sözün kapsamına giren şeylerle alakalıdır. Başlıkta 

zikredilen ayet, Hz. Peygamber’e gelen vahyin daha önceki vahiylere benzediğinden 

söz ettiği için, vahiyle ve vahyin taşıyıcısıyla alakalı bazı şeylerin ondan önce 

zikredilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.427  

İbn Hacer’in bab başlığı ile hadisin arasındaki münasebeti gösterebilmek için 

yaptığı yorumda açık bir zorlama görülmektedir. Bu sebeple el-İsmailî’nin tenkidine 

verdiği cevabın yerinde olmadığını belirtmemiz gerekir. Kanaatimizce hadis 

doğrudan vahyin başlangıcından söz etmese bile, vahyin geliş şekillerinden söz 

etttiği için bab başlığıyla dolaylı bir ilgisinin olduğu söylenebilir. Fakat bu da hadisin 

bab başlığına tam olarak uygun olduğunu göstermez.  

el-İsmailî, bab başlığı ile hadisin münasebeti konusunda Buhârî’ye en çok 

tenkit yönelten kişilerden biridir. Onun  Buhârî’ye yöneltmiş olduğu tenkitlerden 

biri, küçüklerin büyüklerle evlendirilmesi babıyla alaklıdır.  Buhârî, bu babta 

Urve’den “Hz. Peygamber  (s.a.v.), Hz. Aişe’yi Hz. Ebu Bekir’den isteyince, Hz. 

Ebu Bekir, ben senin kardeşinim, dedi. Hz. Peygamber, sen sadece benim Allah’ın 
                                                                        
425 Buhârî, 1, Bed’u’l-Vahy, 2, (I,2). 
426 Kirmanî, a.g.e., I, 27; İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , I, 24. 
427 Fethu'l-Bârî, I, 24-25. 
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dininde ve kitabında kardeşimsin ve kızın da bana helaldir, dedi” hadisini rivayet 

etmiştir.428  

el-İsmailî, rivayette bab başlığına delalet eden bir hususun bulunmadığını ve 

Hz. Aişe’nin Hz. Peygamber’den küçük olduğunun başka rivayetlerle bilindiğini, 

belirtmektedir. Bu itirazı nakleden İbn Hacer, şöyle cevap vermektedir: “Hadis ile 

başlık arasındaki ilgi, Ebu Bekr’in “ben senin kardeşinim” sözünden anlaşılabilir. 

Zira genelde yeğenler amcalarından küçük olurlar. Ayrıca bu haberin dışındaki 

rivayetlerden de olsa aradaki ilginin biliniyor olması yeterlidir.”429   

İbn Hacer’in Buhârî’yi savunmak için verdiği cevabın birinci kısmının el-

İsmailî’nin tenkidine karşı sadra şifa vermediğini düşünüyoruz. Çünkü bu bapta 

kastedilen, genel anlamda birinin yaşça kendinden büyük biriyle evlendirilmesi değil, 

yaşı küçük olan birinin yaşça kendinden büyük olan biriyle evlendirilmesidir. 

Dolaysıyla, genelde yeğenler amcalarından küçük olurlar şeklinde bir yorum 

yaparak, başlıkla hadis arasındaki ilgiyi Hz. Ebu Bekr’in sözünden çıkarmak 

mümkün görünmemektedir.  

Kanaatimizce İbn Hacer’in yukarıda son cümlede dile getirdiği  cevap da 

yeterli değildir. Çünkü Hz. Aişe’nin Hz. Peygamber’le  (s.a.v.) küçük yaşta evlenmiş 

oduğunun bilindiğini el-İsmailî’nin kendisi dile getirmiştir.  Babtaki hadiste  Hz. 

Aişe’nin  Hz. Peygamber’le küçük yaşta evlendiği açıkça belirtilmediği için başlığa 

uymadığı iddia edilmiştir ki, bu da  Buhârî’nin bab başlıklarında takip ettiği iddia 

edilmiş olan metodla açıklanabilir. Zira, onun, adeti olduğu üzere, hükme delaleti 

ancak belli bir düşünce ameliyesinden sonra anlaşılan hadisi, delaleti açıkça anlaşılan 

hadise tercih ettiği iddia edilmiştir. Burada da bunu yapmış olabilir. 

el-İsmailî’nin hadiste başlığa açıkça delalet edecek ifadeler araması onun 

lafızcı yaklaşımından kaynaklanmaktadır. O, benzer bir tenkidi de Buhârî’nin “Büyük 

veya küçük hacetini yapan, duvar veya benzeri bir binanın arkasında olması 

müstesna, kıbleye yönelmez,  babı”nda Ebu Eyyub el-Ensarî’den: “Sizden biriniz 

tuvalet ihtiyacını gidermeye gittiği zaman kıbleye dönmesin. Ona sırtını da 

dönmesin. Batıya veya doğuya dönsün,”430 hadisini rivayet etmesi üzerine yapmış ve 

                                                                        
428 Buhârî, 67, Nikah, 11, (VI,120). 
429 Fethu'l-Bârî, IX, 154. 
430 Buhârî, 4, Vudu’, 11, (I,45). 



 91  
 

 

hadiste başlıkta ifade edilen istisnaya delalet eden bir husus bulunmadığını 

söylemiştir. Kanaatimce bu da el-İsmailî’nin lafızcı yaklaşımından 

kaynaklanmaktadır. O, başlıkta ifade edilenlerin neredeyse kelime kelime hadiste 

geçiyor olmasını gerekli görmektedir. İbn Hacer, buradaki eleştirilere üç maddede 

cevap vermiştir. 1. Bab başlığında geçen “ğâit” )Á½d(  kelimesi  tuvalet için 

hazırlanmış olan bütün mekanlar için kullanılıyor olsa da, Arapça’daki  hakiki 

anlamı, yerin normal seviyesinin aşağısında olan mekandır. Buhârî, kelimeyi hakiki 

anlamında kullanmıştır. Hadisteki nehiy de bununla ilgilidir. Zira bir kelime mutlak 

olarak kullanıldığında asıl olan hakiki anlamdır. 2. İbnu’l-Muneyyir, hadisteki 

“doğrudan kıbleye yönelme”nin ancak açık alanda sözkonusu olabileceğini, duvara 

veya binaya yönelme durumunda ise gerçek anlamda kıbleye yönelmekten söz 

edilemeyeceğini belirtmiştir. Tuvaletler, namaz kılma mekanları olmadıkları için 

oralarda kıble bulunmadığını belirten  İbn Hacer, bu hususun İbnu’l-Muneyyir’in 

görüşünü kuvvetlendirdiğini iddia etmekte ve şöyle demektedir: “Bu görüş,  buna 

göre Ka’be ile arasında namaz kılınmayacak bir mekan bulunan kişinin namazı 

geçerli değildir, gerekçesiyle tenkit edilmiştir. Bu batıl bir tenkittir. 3. Başlıkta ifade 

edilen istisna, İbn Ömer’in bundan sonraki babta rivayet edilen hadisinden 

anlaşılmaktadır.431 Çünkü Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) hadisleri bir bütündür. Bir 

konuyu değerlendirirken bu şekilde ele almak gerekir. Bu görüş İbn Battal tarafından 

dile getirilmiştir. İbnu’t-Tin  ve başkaları da bu görüşü kabul etmişlerdir. 432 

Görüldüğü gibi, İbn Hacer, el-İsmailî’nin tenkidini cevaplayabilmek için hem 

“ğâit” kelimesinin dildeki anlamına dikkat çekimekte hem de yasağın açık alanlara 

yönelik olduğunu belirtenlerin görüşlerini nakletmektedir. Kanaatimizce,  Buhârî 

burada bir yorum yapmıştır. Bu da hadiste ifade edilenlerle çelişmemektedir. Fakat 

el-İsmailî, daha önce belirttiğimiz gibi, başlıkta dile getirilenleri hadisin metninde 

açıkça göremediği için onu tenkit etmiştir. O dönemde insanların tuvalet ihtiyaçlarını 

gidermek için açık alanlara gittikleri göz önünde bulundurulursa, hadisin böyle 

durumlarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlara dair olduğu anlaşılacaktır. Buhârî 

de muhtemelen hadisin diğer tariklerini de gözönünde bulundurarak, yasağın açık 
                                                                        
431 İbn Ömer’in hadisinde şöyle bir ibare yer almaktadır: “...Bir gün evimizin damına çıktım. Bu 

esnada Rasulullah’ın  (s.a.v.) tuvaletini yapmak için Beytu’l-Makdis’e yönelmiş vaziyette iki 
kerpiç üzerine oturduğunu gördüm...” (Bkz. Buhârî, 4, Vudu’, 12, I,45). 

432 Fethu'l-Bârî, I, 326. İbn Kuteybe (ö.276/889) de abdest esnasında kıbleye dönülmesi caiz olmayan 
yerlerin açık araziler olduğunu belirtmiştir. (Bkz. İbn Kuteybe, Hadis Müdâfaası, s. 176-177.) 
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alanlara yönelik olduğunu vurgulamak amacıyla başlıkta duvar  vb. şeylerin 

arkasında tuvalet ihtiyacını gidermenin yasağa girmediğini dile getirmiştir. Ne var ki 

bu husus hadisin metninde bulunmadığı için de tenkide maruz kalmıştır. 

el-İsmailî, Buhârî’deki bazı başlıkların gereksiz olduğunu da söylemiştir. O, 

Hacda cemreleri (küçük taşları) atma esnasında soru sorma ve cevap verme babı433 

ile ilgili olarak, sorunun sorulduğu yeri zikrederek bir bab oluşturmanın yararı 

olmadığını söylemiş ve bu tür şeylere itibar edilecek olursa “Babu’s-suali ve’l-

mes’ulu ala’r-rahile” ve “Babu’s-suali yevme’n-nahr” şeklinde başlıkların da 

konulması gerektiği şeklinde Buhârî’yi ilzam etmiştir.434   

Bu başlıkta, alimin ibadetle meşgul olmasının kendisine soru sorulmasına 

mani olmadığının anlatılmak istendiğini belirten  İbn Hacer, şöyle bir yorum 

yapmıştır: Bir ibadetin nasıl yapılacağını bilmeyen birinin, ibadeti yaptığı yerde, onu 

sorması güzeldir, hatta ona vaciptir. Çünkü ibadetin sıhhati, onun nasıl yapılacağını 

bilmeye bağlıdır. Ayrıca kişinin ihtiyaç duyduğu bir konuda  bir alime, yol ortasında 

bile olsa, soru sorması alim için nakisa teşkil etmez. Bu şekilde soru soran kişi de 

yaptığından dolayı yerilmez. Bu başlık, aynı zamanda, cemrelerin yanında, özellikle 

şeytan taşlamayla ilgili konularda, soru cevapla meşgul olmanın taş atanları sıkıntıya 

sokacağı şeklindeki bir düşüncenin doğru olmadığını ortaya koymaktadır. el-

İsmailî’nin ilzamına gelince,   Buhârî, onun olması gerektiğini söylediği birinci 

başlığın benzerini daha önce “Babu’l-futya ve huve vakifun ala’d-dabbe” şeklinde 

zikretmiştir. Olması gerektiğini söylediği ikinci başlık da yerinde bir başlıktır. 

Böylece, eğlence günleri olan bayram günlerinde bile, ihtiyaç duyulan konularda 

soru sormanın her hangi bir sakıncasının bulunmadığı ortaya konulmuş olur.435   

İbn Hacer, burada da zorlama te’viller yaparak  Buhârî’nin bab başlığından 

neyi kastettiğini açıklamaya çalışmaktadır ki, bu el-İsmailî’nin tenkidini reddetmek 

için yeterli değildir.  Kanaatimizce el-İsmailî’nin tenkidi yerindedir. Fakat İbn Hacer 

de  Buhârî  gibi hadisin metninde ifade edilen her şeyin bab başlığı olarak 

zikredilebileceğini düşünmüş olmalı ki, hem  Buhârî’yi söz konusu bab başlığı 

dolayısıyla savunmuş, hem de  el-İsmailî’nin ona yöneltmiş  olduğu ilzamı yerinde 

                                                                        
433 Buhârî, 3, İlim, 46, (I,40).  
434 Fethu'l-Bârî, I, 297.  
435 A.g.e., a.y. 
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bulmuştur. Halbuki böyle yapmaktansa, hadisi içeriğine uygun bir babta zikretmek 

daha isabetli olurdu.  

el-İsmailî’nin başlık ile hadis arasında uyum bulunmadığını ileri sürerek 

yaptığı tenkitlerden biri de şudur: Buhârî, “Salih kişinin ücretle çalıştırılması 

babı”nda Ebu Musa’dan önce “Kendisine emredileni, gönül hoşluğu ile yapan 

güvenilir haznedar, tasaddukta bulunan iki kişiden biridir,” hadisini,  sonra da “Ben 

yanımda Eşariler’den iki kişiyle Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) yanına vardım. (Bu 

kişiler Hz. Peygamber’den iş istediler.) Ben, bunların iş isteyeceklerini bilmiyordum, 

dedim. Bunun üzerine  işi isteyene vermeyiz dedi,” hadisini nakletmektedir.436  

el-İsmailî (ö.371/981), iki hadiste de icare anlamının bulunmadığını 

söylemiştir. ed-Davudî (ö.402/1011) de birinci hadisin,  icareyle alakalı olmadığı 

gerekçesiyle bu babta zikredilmiş olmasını uygun bulmamıştır.  İbn Hacer, bu 

tenkitlere kendinden önceki şarihlerden nakiller yaparak cevap vermektedir: İbnu’t-

Tîn (ö.611/1214), Buhârî’nin, haznedarın malda hissesinin  bulunmadığını ve sadece 

ücret karşılığı çalıştığını söylemek istediğini belirtmiştir. İbn Battal (ö.449/1057), 

“Bir iş için ücretle tutulan kişi, o konuda emin sayılır ve kendisi sebebiyet vermediği 

sürece kayıp olan veya bozulan şeylerden sorumlu değildir. Bu sebeple de Buhârî 

hadisi bu babta zikretmiştir,” demektedir. Kirmanî (ö.786/1348) de hadisin başlığa 

uygunluğunu şu şekilde açıklamıştır: “ Haznedarın adeta mal sahibinin ücretli işçisi 

olduğuna işaret etmek için birinci hadis icare babına dahil edilmiştir. İkinci hadise 

gelince icare babında zikredilmesinin sebebi açıktır. Çünkü iş isteyen, genellikle 

işçiler için konulmuş olan ücreti elde etmek için ister. Ebu Musa ile beraber  Hz. 

Peygamber’e giden kişilerin istedikleri iş, sadakanın toplanması ve gerekli yerlere 

dağıtılmasını da kapsamaktadır ki,  Allah’ın “sadaka toplayan memurlara”437 

şeklinde belirttiği gibi zekat onu toplama işinde çalşanlara verilir. O iki adam da Hz. 

Peygamber’den  (s.a.v.) belli bir ücret karşılığında kendilerini sadaka toplamada veya 

başka bir işte  görevlendirmelerini istedikleri için hadis bu babta zikredilmiştir.438  

 Görüldüğü gibi İbn Hacer, bu yorumları sadece nakletmekle yetinmiştir. 

Görüşlerini naklettiği  şarihlerin, hadislerin başlığa uygun olduğunu göstermek için, 

                                                                        
436 Buhârî, 37, İcara, 1, (III,47-8). 
437 9, Tevbe, 60. 
438 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 555.  
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zorlama yorumlara giriştikleri açıkça görülmektedir. İbn Hacer’in bu cevapları tenkit 

etmemiş olması onun da bu zorlama yorumları kabul ettiği anlmına gelmektedir.  

Buhârî, bab başlıklarını koyarken, şarihlerin iddia ettiği gibi, herşeyi inceden inceye 

hesaplamış olsaydı, başlıklarla hadisler arasında görülen kopuklukların bu denli çok 

olmaması gerekirdi. Hem yapılan tenkitlerin sayıca çok olması hem de verilen 

cevapların yeterli olmamaları, durumun şarihlerin göstermeye çalıştıkları şekilde 

olmadığını göstermektedir.      

Buraya kadar zikrettiğimiz örneklerin yanında  Buhârî’nin sert bir şekilde 

tenkit edildiği yerlerde vardır. Şarih İbn Battal (ö.449/1057)  “vermesi gereken zekat 

miktarı bintu mahâd’a (bir yaşını doldurmuş dişi deve) ulaşan fakat yanında bintu 

mahâd bulunmayan kişi” babında rivayet ettiği  hadisten ötürü Buhârî’yi  gaflete  

düşmekle itham etmiştir. Buhârî, bu babta Enes’ten Hz. Ebu Bekr’in kendisine zekat 

ile ilgili olarak yazdıklarını anlatan hadisi rivayet etmektedir.439 Hadisin bu babta 

rivayet edilen kısmında başlığa delalet eden hiç bir şey bulunmamaktadır.  

Hadisin daha önce “altın ve gümüş dışındaki malların zekatı” babında440 

rivayet edilen bölümünde başlıkla ilgili hükmün bulunduğunu belirten İbn Hacer, İbn 

Battal’ın tenkidine cevap olarak İbn Ruşeyd ve ez- Zeyn b. el-Muneyyir’in yaptıkları 

yorumları nakletmektedir. İbn Ruşeyd, Buhârî’yi gaflete düşmekle itham edenin 

kendisinin gaflete düştüğünü söyledikten sonra şöyle demektedir: “Buhârî,[bu hadisi] 

misal olarak, zekatı bintu mahâd’a ulaşıp da yanında ne bu evsafta bir deve ne de 

bintu lebûn (iki yaşındaki dişi deve) bulunan, fakat hikkası (üç yaşını doldurmuş 

deve) bulunanın ne yapacağını açıklamak için zikretmiştir.  Hıkka bintu mahâd’dan 

daha büyüktür. Çünkü aralarında bintu lebun bulunmaktadır. Bintu mahâd ile bintu 

lebûn arasında yirmi dirhem veya iki koyun kadar fark vardır. Bu durum hadiste 

anılan diğer hayvanlar için de geçerlidir. Onlardan da verilmesi gereken yaşta bir 

hayvan veya yaşça bir küçüğü bulunmadığı zaman verilmesi gerekenden yaşça daha 

büyük olan bir hayvan veirlir. Buhârî, verilmesi gereken yaştan büyük (zaid) veya 

küçük (nakis) yaşta, yahut (zekat için) ayırılmış (munfasıl) olan hayvanlardan 

verilecek olanın bu şekilde hesaplanarak çıkarılacağına işarette bulunmuştur. Buna 

göre zekatı bintu mahâd’a ulaşırsa ve sadece hıkkası varsa, bu durumda zekat 

                                                                        
439 Buhârî, 24, Zekat, 37, (II,123). 
440 Buhârî, 24, Zekat, 33, (II,122). 
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tahsildarı hıkkayı alır ve aradaki farkı gidermek için de mal sahibine kırk dirhem 

veya dört koyun iade eder. Tam tersi de söz konusu olabilir. Eğer [Buhârî] hadisin, 

başlıkta dile getirdiklerini içeren kısmını zikretseydi onun bu amacı 

anlaşılamazdı.”441 

ez-Zeyn b. el-Muneyyir de Buhârî’nin bab başlıklarını ve bunlarda gözettiği 

amaçlarını ciddi bir şekilde inceleyen, onun gaflete düşmesi, bazı şeylerin onun 

dikkatinden kaçması (ihmal etmesi), anlamsız bir lafız kullanması veya bab için 

rivayet ettiğinden daha uygun bir hadisin bulunması gibi  ihtimallerin uzak olduğunu 

göreceğini söyleyerek İbn Battal’ın tenkidine katılmadığını belirtmekte ve hadisin 

başlığa uygun olduğunu göstermek için şöyle bir yorum yapmaktadır: “Buhârî, zekat 

olarak verilmesi gereken devenin bulunmaması sebebiyle yaşça büyük veya küçük 

olan deve verildiğinde aradaki farkın giderileceğini açıklamak için, hadisin başlıkla 

ilgisi bulunmayan kısımını zikretmiştir. Babta zikredilen hayvanların zekatı nasıl 

verildiyse bintu mahâdın zekatı da öyle verilecektir. Dolayısıyla bintu mehâdın 

bulunmayışı ile ondan daha iyi olanın bulunması arasında bir fark yoktur. Eğer 

hadisin, başlıkta bintu mahâddan söz eden bölümünü zikretseydi, ona açıkça delalet 

eden  açık bir ifade olurdu. Bunu yapmayıp da benzerini açıklayınca yukarıda 

anlattığımız gibi, bintu mahâdın bulunmayışı ile ondan daha iyi olanın bulunması 

arasında ve hıkkanın bulunmayışı ile ondan daha iyi olanın bulunması arasında bir 

fark bulunmadığını bildirmiş oldu.”442  

İbn Hacer’in naklettiği yorumlar birbirlerine benzemektedir. Fakat ez-Zeyn b. 

el-Muneyyir’in Buhârî’nin bab başlıkları ile ilgili söylediği övgü dolu sözler daha 

önce söyledikleriyle çelişmektedir. Zira o Buhârî’nin “Akşam namazında açıktan 

okuma babı” ve “Yatsı namazında açıktan okuma babı” şeklindeki başlıklarına, bu 

iki vakitte kıraatin açıktan olacağı hususunda ihtilaf bulunmadığını söyleyerek 

itirazda bulunmuştur.443Kanaatimizce bu, onun,  Buhârî’nin bab başlıklarını ciddi bir 

şekilde incelemediğini göstermektedir. 

                                                                        
441 İbn Hacer , Fethu'l-Bârî, III, 404. 
442  A.g.e., ay. 
443 A.g.e., II, 315. İbn Hacer, kitabın sadece ihtilaflı konuları anlatmak için değil aynı zamanda 

hükümleri açıklamak için yazıldığını söyleyerek ez-Zeyn b. El-Muneyyir’in itirazını şaşırtıcı 
bulduğunu belirtmiştir.   
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Buraya kadar ele aldığımız örneklerde Buhârî’nin babta rivayet edilen hadisin 

başlığa uygun olmadığı gerekçesiyle tenkit edildiğini gördük. Bunun yanında rivayet 

ettiği hadislerin,  bab başlığında zikrettiklerine zıt anlamlar içerdiği veya başlıktaki 

bilgilerin tarihi gerçeklere aykırı olduğu iddia edilerek de tenkit edildiğini görüyoruz. 

Aynı şekilde hadiste geçen kelimelere verdiği yanlış anlamdan hareketle oluşturduğu 

başlıklardan dolayı da eleştirildiği görülmektedir. İbn Hacer, bu tür tenkitler 

karşısında da  Buhârî’yi savunmuştur. 

Başlıkla hadisin birbirine zıt anlamlar taşıdığı iddia edilerek yapılan tenkide 

örnek olarak “Ganimet savaşa katılanlar içindir babı”nı zikredebiliriz.  Buhârî, bu 

babta Hz. Ömer’in: “Müslümanların gelecekteki menfaatları sözkonusu olmasaydı, 

Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) Hayber’i taksim ettiği gibi ben de fethettiğim yerleri 

savaşa katılanlar arasında taksim ederdim,” sözünü nakletmektedir.444 İbnu’l-

Muneyyir, hadisin başlığa zıt bir anlam ifade ettiğini belirttikten sonra hadisin 

başlıkla ilgisini şu şekilde açıklamıştır: “Hz. Ömer’in “Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) 

Hayber’i taksim ettiği gibi” sözü başlığa delalet etmektedir. Buhârî, taksimi tercih 

ettiğini ima etmektedir. Bunun delili de gelecek nesillerin hazır olan ganimette 

haklarının olmayışıdır. Çünkü olaya şahit olmayan (savaşa katılmayan)  bir hak 

sahibi olamaz.”445    

İbn Hacer, İbnu’l-Muneyyir’in bu yorumunu naklettikten sonra, Buhârî’nin 

Hz. Ömer’den rivayet edilen “Ganimet savaşa katılanların hakkıdır” sözü ile 

ganimeti vakfetmeyi uygun gördüğü şeklinde kendisinden rivayet edilen haber 

arasında, birinci sözdeki  genel hükmü arazi dışındaki ganimetlere has olmaya 

hamlederek, tevfik (cem) yapmak istemiş olabileceğini, belirtmektedir.446  

Burada başlıkla hadis arasında herhangi bir tezatın olmadığını düşünüyoruz. 

Zaten Hz. Ömer  Hz. Peygamber’in uygulamasına işarette bulunarak kendi görüşünü 

dile getirmektedir. Bab başlığında zikredilen husus, Hz. Peygamber’in uygulamasına  

değil Hz. Ömer’in uygulamasına ters düşmektedir. Buhârî, bu bab başlığı ile Hz. 

Peygamber’in uygulamasını esas aldığını göstermiş olmaktadır. Hz. Ömer’in 

                                                                        
444  Buhârî, 57, Fardu’l-Humus, 9, (IV,51). 
445  A.g.e., VI, 277.   
446  A.g.e., ay. 



 97  
 

 

sözünün de bu konuda farklı bir uygulamanın mevcut olduğunu göstermek için 

rivayet edildiğini söyleyebiliriz.  

Bab başlığında tarihi gerçeklere aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle  Buhârî’ye 

yöneltilen tenkide örnek olarak, onun “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Usame b. Zeyd’i 

Cuheyne’den el-Hurakât’a447 göndermesi babı”nda, Usame’den rivayet etmiş olduğu 

“Rasulullah  (s.a.v.) bizi el-Huraka üzerine gönderdi. Sabah baskını yapıp onları 

hezimete uğrattık...”448 şeklindeki hadisi zikredebiliriz. Bu hadiste, Usame’nin, Lâ 

ilâhe illa’llah diyen bir kişiyi,  kendini kurtarmak için söylemiş olabileceğini 

düşünerek, öldürdüğü anlatılmaktadır. 

Buhârî, bu hadisten sonra Seleme İbnu’l-Ekva’dan dört hadis daha rivayet 

etmektedir. Bunlardan üçünde, Seleme’nin katıldığı seriyelerden birinde Usame’nin 

komutan olarak görev yaptığı belirtilmektedir. Sonuncusunda ise bununla ilgili bir 

bilgi verilmemiştir.  

Görüldüğü gibi babta rivayet edilen hadislerde Usame’nin Cuheyne’den el-

Hurakât’a gönderildiğine dair bir bilgi yer almamaktadır.  

Usame’den rivayet edilen hadisten de onun seriyenin başında olduğu 

anlaşılmamaktadır. Tarihçiler de Usame’nin kelime-i tevhid getiren kişiyi öldürmesi 

olayının  hicri yedinci yılın Ramazan ayında vuku bulan Galib b. Abdullah el-

Leysî’nin Meyfa’a üzerine yapılan  seriyesinde meydana geldiğini ifade 

etmişlerdir.449 İbn Hacer, bu durumu şu şekilde yorumlamaktadır: “Eğer Usame’nin 

bu askerin komutanı olduğu tespit edilebilirse, Buhârî’nin yaptığı doğru olur. Çünkü 

Usame, babasının ölümünden önce -ki o sekizinci yılın Recep ayında vuku bulan 

Mute gazvesinde ölmüştür- seriyelere komutan olarak hiç gönderilmemiştir. 

Usame’nin söz konusu seferde komutan olduğu tespit edilemezse, tarihçilerin 

dedikleri doğru olur.”450  

İbn Hacer, burada kanaatini kesin olarak belirtmiş değildir. Kanaatimizce o 

tercih yapamadığı için böyle davranmıştır. Fakat verdiği malumattan tarihçilerin 

                                                                        
447 el-Hurakât’ın el-Huraka’ya nisbet olduğunu belirten İbn Hacer, el-Huraka’nın adının Cuheyş b. 

Amır b. Sa’lebe b. Cuheyne olduğunu belirtmiştir. Bkz.  Fethu'l-Bârî, VII,659. 
448 Buhârî, 64, Mağazi, 45, (V,88). 
449 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebir, Dar Sadr, Beyrut, 1985, II, 119; İbn Hişam, es-Siretu’n-

Nebeviyye, IV, 622. 
450  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 659.  
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söylediklerinin daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. Zira Usame’nin kelime-i tevhid 

getiren adamı öldürmesi olayı yedinci yılda meydana gelmiştir. Kumandan olarak 

gönderilmesi ise sekizinci yılda meydana gelen Mute gazvesinden sonra olmuştur. 

Bu sebeple hadis başlığa uygun değildir. Zira Buhârî’nin söz konusu hadisi bu babta 

zikretmesi tarihi bilgilere de aykırı düşmektedir.   

Buhârî’ye, hadiste geçen kelimeye verdiği yanlış anlamdan hareketle 

oluşturduğu başlıklardan dolayı yöneltilmiş olan tenkitlere örnek olarak şu başlığı 

verebiliriz:  

  Buhârî, Hz. Aişe’den rivayet ettiği “Hz. Peygamber  (s.a.v.) cünüblükten 

dolayı yıkanırken hilâb (külek)451 gibi bir şey ister ve eline alırdı. O, başının sağ 

tarafından yıkanmaya başlardı. Sonra da sol tarafını yıkardı. Bundan sonra da  her iki 

eliyle tepesinden su dökerdi,”452 hadisini  uo¦wا a}t ºj¹wب أو اy±wdh أah ªe بdh  (Gusle 

hilâb veya güzel koku ile başlamak babı) başlığı altında rivayet etmektedir. Hilâb 

hadisinin bab başlığına mutabakatının tartışmalı olduğunu belirten İbn Hacer, bu 

konuda üç ayrı görüşün bulunduğunu belirtmektedir. 1. Buhârî’nin hataya düştüğünü 

söyleyenler. Bunların ilki olan el-İsmailî (ö.371/981) Mustahrec’inde şöyle demiştir: 

“Allah Buhârî’ye rahmet eylesin, hatadan kim salim olabilir? Bu kelimenin, güzel 

koku anlamına geldiğini zannetmiştir. Yıkanmadan önce koku kullanmanın ne 

anlamı olabilir? Hilâb bir kaptır. İçine süt sağılan kaba hilâb veya mihleb denir. Bu 

hadisin diğer tarikleri düşünüldüğünde bu anlam ortaya çıkar. Bu tariklerde [Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.)] hilâbtan yıkandığı geçmektedir.”453 İbn Huzeyme (ö. 

311/923)454 ve İbn Hibban (ö.354/965)455 da hadisi bu şekilde rivayet etmişlerdir. 

Hattâbi (ö.388/998) de, hilâbın devenin bir sağımlık sütünü alacak hacimde bir kap 

olduğunu belirttikten sonra: “Buhârî bu kelimeyi gusülde koku sürme anlamında 

kullanmıştır. Sanırım o bunu yanlış anlamıştır. Bu kelimeyle koku değil elleri 

                                                                        
451Sofuoğlu, hilâb kelimesini külek olarak tercüme etmiştir. (bkz. Sahîh-i Buhârî veTercemesi, Ötüken 

yay.İstanbul, 1987, I, 375). Külek ise bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarayan tahta kovadır. 
(bkz. Türkçe Sözlük, T.D.K. yay. Ankara 1988, II, 946). Zaten hilâb da süt sağılan kabın adıdır. 

452 Buhârî, 5, Gusl, 6, (I,69). Muslim de aynı hadisi 3. Hayız, 9,  h.no .318, (I,255)’de rivayet etmiştir. 
453 Krş. Hatiboğlu, Mehmet S., Müslüman Âlimlerin Buhârî ve Muslim’e Yönelik Eleştirileri, İslami 

Araştırmalar Dergisi, X/1-2-3 (Hadis-Sünnet Özel Sayısı) Ankara, 1997, s. 9. 
454 Bkz. İbn Huzeyme, Sahih, thk. M. Mustafa el-A’zami, el-Mektebu’l-İslami, Beyrut, 1970, I, 122. 

İbn Huzeyme rivayetinin metni بyb ªe uo�¦\ _�� و £j�t ¾ل ا¾ ��� اZن ر�dآ şeklindedir. 
455 Bkz. İbn Hibban, Sahih, thk. Şuayb el-Arnavut, Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1993, III, 470. İbn 

Hıbban rivayetinin metni şöyledir:  ¬ه� u»e بyb �~ uo�¦\ _�� و £j�t ¾ل ا¾ ��� اZن ر�dآ  
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yıkamada kullanılan mihleb kastedilmiştir,” demektedir.456 İbn Kurkûl 

(ö.569/1173)457 ve İbnu’l-Cevzi (ö.597/1200) de Hattâbi’nin görüşüne tabi 

olmuşlardır.458  

Buhârî şarihi İbn Battal da (ö.449/1057) Buhârî’nin muhtemelen hilâbı güzel 

kokunun bir çeşidi olarak anladığını belirtmektedir: “Böyle anladıysa bu yanlıştır. 

Zira hilâb Rasululah’ın  (s.a.v.) yıkanırken kullandığı güzel kokunun kabıdır. Hadiste 

gusülde güzel koku kullanmaya teşvik vardır.”459 İbn Hacer, İbn Battal’a göre 

hadisin metninde geçen “avucuyla aldı” ibaresinin güzel kokudan aldı,  “başının sağ 

tarafıyla başladı” ibaresinin de koku sürmeye başladı şeklinde anlaşıldığını 

belirtmektedir.460    

 Kirmanî (ö.786/1384), İbn Battal’ın görüşünü naklettikten sonra: Buhârî’nin 

hilâbı yanlış anlamadığını ve hilâbtan kastedilenin muhtemelen içinde güzel koku 

bulunan kap olduğunu, buna göre başlığın bazen güzel koku kabını istemekle, bazen 

de güzel kokunun kendisini istemekle gusle başlamıştır şeklinde anlaşılacağını 

söyleyerek onu savunmaya çalışmıştır.461  

  2. Bazı dilciler, buradaki problemi gidermek için, hilâb kelimesini 

rivayetlerde geçenden farklı bir şekilde zapt etmişlerdir. Bunlara göre kelimeyi  hilâb 

şeklinde okumak yanlıştır. Doğrusu "بyّvُ"  (cullab) şeklindedir ki o da Arapçalaşmış 

Farsça bir kelime olup gül suyu anlamındadır.462  Bu görüşü ilk olarak  el-Ezheri 

(ö.370/980) Tehzibu’l-Luğa adlı eserinde dile getirmiştir. Bu görüşün, rivayetlerde 

bilinen şeklinin hilâb olduğu belirtilerek eleştirildiğini belirten İbn Hacer, anlam 

bakımından da hilâb olarak okunmasının daha doğru olduğunu İbn Esir’den yaptığı 

şu  nakille açıklamaktadır: “Kokunun banyo yapıldıktan sonra kullanılması banyo 

yapmadan önce kullanılmasından daha uygun ve doğrudur. Zira önce koku sürünüp 
                                                                        
456 Hattâbi, Maalimu’s-Sunen,thk Abdusselam Abduşşafi Muhammed, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut, 1996, I, 69. Krş. Mehmet S. Hatiboğlu, a.g.m., a.y. 
457 İbn Kurkûl, Ebu İshak İbrahim b. Yusuf b. İbrahim el-Vehrani el-Hamzî, Endülüslü hadis fıkıh ve 

edebiyat alimidir. Kadi İyaz’ın talebesi olup onun Meşariku’l-Envar adlı eseri tarzında telif ettiği 
Mataliu’l-Envar ala Sıhahi (sahîhi)’l-asar adında garibu’l-hadise dair bir eseri vardır. Bkz. 
Sandıkçı, Kemal, Sahih-i Bûharî Üzerine Yapılan Çalışmalar, s. 30-31; Aşıkkutlu, Emin, İbn 
Kurkûl, DİA, XX,145. 

458 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 487. 
459 Kirmanî, Şerhu’l-Buhârî, III, 121; İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , I, 488. 
460 Fethu'l-Bârî , a.y. 
461 Kirmanî, a.g.e.,  III, 121.  
462 Zemahşeri (ö.538/1144) de bu görüşü nakletmiştir Bkz. el-Faik fi Garibi’l-Hadis,  I, 307. Ayrıca 

bkz. Mehmet Said Hatiboğlu, a.g.m. s. 9. 
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sonra  banyo yaparsa su o kokuyu yok eder.”463 el-Humeydi (ö.488/1095) Buhârî’nin 

muhtemelen hilâbı koku olarak tevil ettiğini ileri sürmektedir. İbn Hacer de buradan 

bunu kast etmediği ihtimalinin de çıktığını söyledikten sonra Kadı Iyaz’dan 

(ö.504/1110) şunları nakletmektedir: “Hilâb, devenin bir sağımlık sütünü içine 

alabilen bir kaptır. Hadiste kast edilen koku kabı (mehleb)dir. Buhârî’inin bab başlığı 

iki tevile de delalet etmektedir. Zaten sahihayn dışındaki bazı rivayetlerde kelime 

cullab olarak rivayet edilmiştir. Nevevî (ö.676/1277), Ebu Ubeyd el-Herevî’nin 

(ö.401/1011)464 de el-Ezherî’nin   görüşünü reddettiğini nakletmektedir.465 el-Kurtubî 

(ö.656/) ise “hilâb” kelimesini başka türlü okumanın doğru olamayacağını, koku 

olarak anlayanların da onu cullab şeklinde okuyanların da hatalı olduklarını 

söylemiştir.466  

3. Üçüncü görüş ise şöyledir: Buhârî güzel koku )ºj¹wا(  kelimesiyle   

bildiğimiz kokuyu değil de vücudun su ile kirden ve varsa necasetten temizlenmesini 

 )ºjj¹�( , hilâb kelimesiyle de yıkanmak için kullanılan kabı kastetmektedir. Yani 

kaba su koymakla gusle başlamıştır. Bu görüş el-Muhib et-Taberî’ye (ö.694/1294)) 

aittir. Ona göre )ºj¹wأو ا(  ‘teki أو (ev) bağlacının و (vav)  anlamında olduğunu 

söyleyen İbn Hacer, onun bab başlığını “suyu hazırlama ve yıkanmaya başlamadan 

önce temizlenme babı” şeklinde anladığını belirtmektedir.467 

İbn Hacer, “hilâb veya güzel koku” sözündeki  “veya” )أو(  bağlacının güzel 

kokunun hilâbın dışında bir şey olduğuna delalet ettiğini, bunun da ikisinin aynı 

cinsten olmadığına hamledileceğini, fakat Buhârî’ye itiraz edenlerin hepsinin hilâb 

ve güzel kokuyu aynı cinsten saydıklarını ve bundan ötürü de bu başlığı anlamakta 

güçlük çektiklerini   belirtmektedir. Buna göre hilâbtan kastedilenin içinde bulunan 

su olduğunu ve mahallin isminin, içinde bulunan şeye (suya) mecazen verildiğini 

söyledikten sonra kendi kanaatini şu şekilde beyan etmektedir: “İbn Battal’a göre 

hadiste anlatılanlar koku sürünme olayını anlatmaktadır. Fakat hadisin başka 
                                                                        
463 Bkz. İbnu’l-Esîr, en-Nihaye fi Garibi’l-Hadis, I, 422. 
464 Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Herevî. Tefsir hadis ve dil alimi olan bu zat 

dil ilimlerinde Tehzibu’l-Luğa adlı eserin sahibi ez-Zehebî’nin talebesidir. Kitabu’l-Garibeyn adlı 
Garibu’l-Kur’an ve Garibu’l-Hadise dair yazdığı meşhur bir eseri vardır. Bkz. el-Kettânî, er-
Risaletu’l-Mustatrafe, s. 120; Muhsin Demirci, Herevî Ahmed b. Muhammed, DİA, XVII, 220.  

465 Bkz. en-Nevevî, Şerhu Muslim, III, 233. 
466 Bkz. el-Kurtubî, el-Mufhim lima Eşkele min Telhisi Kitabi Muslim, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1996, I, 

580.  
467 Fethu'l-Bârî , I, 488. Aynî de konuyla ilgili olarak bu üç görüşü nakletmektedir. Bkz. Umdetu’l-

Kârî,  III, 204. 
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rivayetleri gözönüne alındığında kastedilenin yıkanma olayı olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim el-İsmailî (ö.371/981) rivayet ettiği: “O bir bardak/kap su ile yıkandı” ve el-

Cevzakî’nin (ö.388/998) rivayet ettiği: “Yıkandı, sonra bir hilâb getirildi  onunla 

başının sağ tarafını yıkadı” gibi hadis metinlerinde geçen yıkanma ve yıkama 

kelimeleri su kabının kastedildiğine delalet etmektedir. Ayrıca İbn Hibban 

(ö.354/965) ile Beyhakî’nin (ö.458/1065) rivayet ettikleri bir hadiste “sonra başının 

sağ tarafına su döktü”468 şeklinde bir ibare geçmektedir ki, güzel  koku sürünmüş biri 

için, üzerine koku döktü, şeklinde bir ifade kullanılmaz.” 469 

 Bazıları da bab başlığında Hz. Aişe’nin Hz. Peygamber’e ihrama girerken 

güzel koku sürdüğünü anlatan hadise işaret edildiğini iddia etmişler ve şöyle 

demişlerdir: “Yıkanmak ihramın sünnetlerindendir. Koku sürünme olayı da yıkanma 

sırasında vuku bulmuş gibidir. Buhârî, bu babta, yıkanma sırasında koku sürünmenin 

sürekli bir adet olmadığını anlatmak istemiştir.” Buhârî’nin yedi bab sonra  Hz. 

Aişe’den gelen “Rasulullah’a  (s.a.v.) güzel koku sürdüm. O, daha sonra eşlerini 

ziyaret etti ve  ihramlı olarak sabahladı”470 hadisini “güzel koku süründükten sonra 

yıkandığı halde güzel kokmaya devam eden kimse babı” şeklinde bir başlık altında 

rivayet etmesinin bu görüşü desteklediğini söyleyen İbn Hacer, bundan Hz. 

Peygamber’in koku süründükten sonra yıkandığı ve çok koku süründüğü için 

etkisinin devam ettiğinin  anlaşıldığını ifade etmekte ve şöyle devam etmektedir: 

“Buna göre bab başlığı şöyle anlaşılmalıdır: Yıkanmak için su kabını (hilâbı) 

istemekle gusle başlayan veya yıkanmaya koku sürünmekle başlayan babı. Başlık her 

iki durumun da sözkonusu olabileceğini göstermektedir. Babta rivayet ettiği hadis 

Hz. Peygamber’in genellikle  gusle yıkama işlemiyle başladığına delalet etmektedir. 

Yıkandıktan sonra koku kullanması ise bilinen bir adetidir. Koku sürünerek gusle 

başlaması ise yukarda zikrettiğimiz Hz. Aişe hadisiyle anlaşılmaktadır. Bu, 

cevapların en güzelidir. Bundan el-İsmailî ile İbnu’l-Esir’in söylediklerinin geçerli 

olmadığı anlaşılmaktadır.”471 

                                                                        
468 Bkz. İbn Hibban, Sahîh, III, 468; el-Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebir, I, 184. İbn Hacer’in 

naklettiği ibare Beyhakî’nin rivayetidir. İbn Hibban rivayetinin metni şöyledir: “Sonra kafasına 
üç avuç döktü.” 

469 Fethu'l-Bârî, I, 488. 
470 Buhârî, 5, Gusl, 14,(I/72). 
471 Fethu'l-Bârî, I, 488-89. 
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Buraya kadar zikrettiğimiz misallerde görüldüğü gibi İbn Hacer, Buhârî’ye 

yöneltilen tenkitlere genelde zorlama te’viller yaparak cevap vermektedir.O, bazı 

tenkitlere de Buhârî’nin eserinin özelliklerini ve telif tarzını ve bab başlıklarında göz 

önünde bulundurduğu iddia edilmiş olan hususları gerekçe göstererek cevap 

vermektedir. Şimdi de bunlardan örnekler vereceğiz.  

el-Câmiu’s-Sahîh’e son şeklinin verilmemiş olması gerekçesiyle 

cevaplandırılan tenkitler: 

Hadisin bab başlığına uygunluğu ile ilgili bazı problemler, Buhârî’nin  el-

Câmiu’s-Sahîh’e son şeklini verme imkanı bulamamasından kaynaklanmaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Buhârî, uygun hadisi sonradan yazmak için bazı bab 

başlıklarından sonra boşluklar  bıraktığı gibi, bazı hadislerin de başına uygun başlığı 

yazmak için boşluklar bırakmıştır.  el-Câmiu’s-Sahîh’i rivayet edenler ise kendi 

görüşlerine göre bu boşlukları doldurmuşlardır.472 Dolayısıyla bazı bab başlıkları ile 

bab içinde rivayet edilen hadisler arasında uyumsuzluk bulunması doğaldır. İbn 

Hacer de bab başlığı ile hadisin uygunluğu konusundaki bazı tenkitleri haklı olarak 

bu gerekçeyle açıklamaya çalışmaktadır. Bununla ilgili bazı örnekler şunlardır:   

1. Buhârî, uj�wة اy� �~ مdj[wل اZ� بdh (Gece namazında kıyamın uzunluğu babı) 

şeklindeki başlık altında Abdullah b. Mesud’tan, “Bir gece Hz. Peygamber’le (s.a.v.) 

beraber namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir şey yapmayı düşündüm. 

(Ravi dedi ki): Ne yapmayı düşündün, diye sorduk. Oturup Hz. Peygamber’i  (s.a.v.) 

ayakta bırakmayı düşündüm, dedi.” Bu hadisten sonra Huzeyfe’den, “Hz. Peygamber 

(s.a.v.) geceleri teheccüd için kalktığında dişlerini misvakla temizlerdi,”473 hadisini 

nakletmektedir. Birinci hadis bab başlığına uygundur. Fakat Huzeyfe hadisinin 

başlıkla ilgisi yoktur. İbn Battal, bunun mustensih hatasından ya da Buhârî’nin 

kitabını temize çekemeden vefat etmesinden kaynaklandığını, belirtmektedir. İbn 

Battal’ın bu sözünü nakletmeden önce, Buhârî’ye hitaben, “Allah iyiliğini versin! 

Huzeyfe’nin hadisinin bu  başlıkla ne ilgisi var,” diyen İbnu’l-Muneyyir, daha sonra 

hadisin başlıkla ilgisini ortaya çıkarmak için bazı zorlama yorumlara girişerek şöyle 

demektedir: “Bana göre, hadiste başlığa  şu şekilde işaret eden bir mananın 

bulunması muhtemeldir:  Misvak kullanmak, namazın erkanına tam olarak riayet 

                                                                        
472 el-Bacî, et-Tecrîh ve’t-Ta’dîl, I, 287. 
473 Buhârî, 19, Teheccud, 9, (II,45). 
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edildiğini göstermektedir. Bu da gündüz olduğu gibi gecenin o vaktinde de ibadeti 

ciddiyetle yaptığını göstermektedir.  Zaten Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gece ibadeti de 

gündüz ibadeti gibi idi. Misvak kullanması, kıyamın uzunluğuna delalet etmektedir. 

Çünkü aceleyle kılınan bir nafile namaz için bu denli ciddi bir hazırlık yapılmaz.” 474  

Huzeyfe hadisinin başlıkla ilgisini kurmak için yapılan zorlama yorumlardan 

biri de Bedruddin İbn Cemaa’ya (ö733/1333) aittir: Hz. Peygamber  (s.a.v.), kıyamı, 

tamamlayıcı bir unsur olan misvak kullanmayı ihmal etmemiştir.  Kıyamı uzun 

tutmayı nasıl ihmal etsin? Gece namazında kıyamı uzattığı başka bir hadis ile sabittir. 

Kanaatimce Buhârî burada rivayet ettiği hadis ile  Muslim’in Huzeyfe’den rivayet 

ettiği “Hz. Peygamber  (s.a.v.), Bakara, Nisa ve Al-i İmran surelerini bir rekatta 

okudu...”475 şeklindeki hadisine dikkat çekmek istemiştir.  Zaman zaman  şartlarına 

uymadığı için bazı hadisleri zikretmemiştir. Buhârî, Huzeyfe’nin Hz. Peygamber’in  

(s.a.v.)  ağzını misvakla temizlediğini gördüğü gecenin Hz. Peygamber’le (s.a.v.) 

namaz kıldığı gece  olduğunu  vehmetmiştir veya  zannetmiştir. Bu sebeple de 

hadisin geri kalan kısmına veya başka rivayetine dikkat çekmek için rivayeti eksik 

olarak zikretmiş yahut da Huzeyfe’nin sonunu zikrettiğimiz  Muslim’deki hadisine 

dikkat çekmek istemiştir.”476   

İbn Hacer, yukarıda zikrettiğimiz yorumları naklettikten sonra, Huzeyfe’nin 

hadisine uygun bir başlık yazmak için boşluk bırakılmış ve bu boşluğun müstensihler 

tarafından, iki hadisi birleştirmek suretiyle doldurulmuş olmasının muhtemel 

olduğunu belirterek, hadis ile başlık arasındaki kopukluğu mazur göstermeye 

çalışmaktadır477 ki, kanaatimizce bu cevap daha tutarlıdır. 

 2.  Buhârî, Kitabu’l-Cenaiz’de “Kabir azabından korunma babı”nda478 (  dhب

r�[wاب ا�t ªe ذZq�wا) üç hadis rivayet etmektedir. Bunlardan birincisi Ebu Eyyub’un 

rivayet ettiği “Hz. Peygamber  (s.a.v.) güneş battıktan sonra dışarı çıktı ve bir ses 

işitti. ‘Kabirlerinde azap gören Yahudilerin sesidir’ dedi,” hadisidir. Bu hadiste kabir 

azabından korunmadan söz edilmemektedir. Hadis önceki babta ( اب�t �~ ءdv de بdh

                                                                        
474 İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî ala Ebvabi’l-Buhârî, s. 123.  
475 Muslim, 6, Salatu’l-Musâfirîn, 203, (I,536). 
476 Bedruddin b. Cemaa, Munasebatu Teracimi’l-Buhârî, s. 52-53. 
477  İbn Hacer, Fethu’l-Barî, III, 25. 
478  Buhârî, 23, Cenaiz, 88, (II,102). 
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r�[w479(ا geçen hadisler gibi kabir azabının varlığını anlatmaktadır. Diğer iki hadiste 

ise kabir azabından korunmadan söz edilmektedir.  Bu sebeple bazı şarihler Ebu 

Eyyub hadisinin önceki babın devamı olduğunu söylemişlerdir. Daha sonra Buhârî’yi 

istinsah edenlerden bunu ayırt edemeyenler hadisi bu baba eklemişlerdir.480  

İbn Hacer, hadisin başlıkla uyumunu göstermek için bazı yorumlar 

nakletmişse de, baptaki birinci hadisin kendinden önceki babın konusuyla ilgili 

olması, ravilerin müdahalesi ihtimalini güçlendirmektedir. Kanaatimizce burada 

rivayet edenlerin anlayamamalarının yanında dikkatsiz davranmış olma ihtimalleri de 

vardır. Ayrıca bu yorumun, hadisçilerin sadece nakille uğraştıkları ve rivayet ettikleri 

hadislerin metinlerini anlamadıkları şeklindeki iddiaları da doğrular mahiyette 

olduğunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Elbette sadece bu örnekten 

hareketle böyle bir kanıya varmak doğru olmayabilir. Fakat  el-Câmiu’s-Sahîh’i 

rivayet edenlerin müdahaleleri sonucu bu tür karışıklıkların olduğu çok sayıda durum 

sözkonusudur ve başlıkla hadis arasındaki bir çok  kopukluk bu gerekçeyle 

açıklanmıştır. Biz de bu sebeple böyle bir kanıya vardık.481    

3. Buhârî, “Putlarına tapanlar482 babı”nda483 ayette geçen bazı kelimelerin 

anlamlarını naklettikten sonra, Cabir b. Abdillah’tan, bütün peygamberlerin çobanlık 

yaptıkları ile ilgili bir hadis rivayet etmiştir. Bu hadisin başlıkla ilgisi 

bulunmamaktadır. İbn Hacer, bab başlığı olan bu ayet  ile hadis arasında bab 

başlığına uygun bir hadis ve Cabir’in  hadisine  de uygun bir başlık  yazmak için 

boşluk bırakılmış ve buranın da daha sonraları benzerleri gibi Sahih’i istinsah edenler 

tarafından birleştirilmiş olması ihtimalinden söz etmektedir.484 Kanaatimizce de bu 

kuvvetli bir ihtimaldir.  

4. Bazı hadisler ile bab başlığı arasında görülen uyumsuzluğun sebebi olarak 

Buhârî’nin eserini tamamlayamaması şeklinde kanaat belirtenler olmuşsa da, daha 

önceki örneklerde olduğu gibi teviller yaparak aradaki münasebeti kurmaya 

çalışanlar da olmuştur. Misal olarak Buhârî, “Allah yolunda öldürülenden başka  yedi 
                                                                        
479  Buhârî, 23, Cenaiz, 87, (II,101). 
480  İbn Hacer, a.g.e., III, 309. 
481 Hadisçilere yönelik bu tür eleştiriler için bkz. İbn Kuteybe , Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis, thk. 

Muhammed Muhyiddin el-Asfar, Beyrut, 1989, s. 11-12. (Türkçesi, Hadis Müdâfaası, çev. M. 
Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan yay. İstanbul, 1989, s. 71-72).  

482 7, Araf, 138. _·w مd}ا� ��t نZ¿ q\ مZ� ��t اZ�d~ r±�wا u½اrا� �}�h dpوزdv و  
483 Buhârî , 60, Ehadisu’l-Enbiya, 29, (IV,130). 
484 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , VI, 542.   
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sınıf şehit vardır” 485 başlığı altında Ebu Hureyre’den “Şehitler beş sınıftır...” 

hadisini, Enes’ten de “Veba/kolera’dan ölmek her Müslüman için şehitliktir” hadisini 

rivayet etmektedir.  

el-İsmailî ve İbn Battal, hadisin başlığa uygun olmadığını; İbn Battal ise 

bunun sebebinin Buhârî’nin   el-Câmiu’s-Sahîh’i tamamlayamaması olduğunu 

söylemiştir.486 İbnu’l-Muneyyir, İbn Battal’ın kanaatinin doğru olmadığını 

belirttikten sonra şöyle demektedir: “Muhtemelen Buhârî, şehitliğin sadece 

öldürülme şeklinde olmayıp, başka sebeplerinin de olduğuna dikkat çekmek 

istemiştir. Bu sebeplerin sayısı da hadislerde ihtilaflıdır. Bazılarında beş bazısında ise 

yedi olarak geçmektedir. Buhârî’nin şartına uygun olan hadiste beş sebep 

zikredilmiştir. Dolayısıyla o, bab başlığı ile, sebeplerin hadiste geçen sayı ile sınırlı 

olmadığına dikkat çekmek istemiştir.”487 

İbn Hacer, muteahhir bazı alimlerin, beş sebebin zikredildiği hadisin 

ravilerinin geri kalanları unutmuş olabilecekleri şeklindeki yorumun uzak bir ihtimal 

olduğunu  belirttikten sonra şöyle, bir yorum yapmaktadır: Başka rivayetlerde 

zikredilen farklı sebepler göz önünde bulundurulursa şu anlam ortaya çıkmaktadır: 

Hz. Peygamber  (s.a.v.), önce az olan sayıyı bildirmiştir. Daha sonra diğerlerini de 

ekleyerek başka bir zamanda açıklamıştır. O, sebepleri belli bir sayı ile sınırlamak 

istememiştir. Değişik rivayetlerde zikredilen şehitlik sebepleri yirmiyi aşmaktadır.488 

İbn Hacer, İbnu’l-Muneyyir’in yorumuna yakın bir değerlendirme yaparak 

İbn Battal’ın görüşüne katılmadığını göstermektedir. Aslında bu zorlama yorumlar 

yerine Buhârî’nin adeti uyarınca şartına uygun olmayan rivayeti başlıkta zikrettiğini, 

babın içinde de şartına uygun olan hadisi rivayet ettiğini söyleyerek buradaki  tenkite 

cevap vermek daha tutarlı olabilirdi.   

5. Buhârî’ye yöneltilen tenkitlerin bir kısmı da, tenkiti yapanın kullandığı 

nüshanın başka nüshalardan farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kullandıkları 

nüshada bulunup başka nüshalarda bulunmayan bazı kusurlardan dolayı Buhârî’yi 

tenkit edenlerden biri şarih İbn Battal’dır. Buhârî, “İmam ve arkasındakilerin 

                                                                        
485 Buhârî, 56, Cihad, 30, (III,211). 
486 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , VI, 54. 
487 A.g.e., ay. Krş. İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî, s. 159. 
488 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI, 54.  
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rükudan kalkınca ne söyleyeceklerine dair” bir bab başlığı koymuş ve altında da Ebu 

Hureyre’den: “Hz. Peygamber  (s.a.v.), semiallahu limen hamideh dediği zaman 

Allahumme Rabbena ve leke’l-hamd derdi. Ve yine Hz. Peygamber  (s.a.v.) rükua 

gittiği zaman ve başını kaldırdığı zaman tekbir getirirdi. İki secdeden kalkınca da 

Allahu Ekber derdi,”489 hadisini rivayet etmektedir. İbn Battal’ın şerhinde ise bu 

hadisten önce “Rükuda ve secdede kıraat ve imam ile arkasındakilerin ne 

söyleyecekleri babı” şeklinde bir başlık zikredilmektedir. O da, bundan hareketle, 

kıraatin  caiz veya yasak olduğunu belirten herhangi bir hadis rivayet etmediği 

gerekçesiyle Buhârî’yi tenkit etmiştir. İbn Ruşeyd (ö.721/1321) de  ellerindeki 

Buhârî nüshalarında başlıktaki bu ziyadeye rastlamadığını söyleyerek cevap 

vermiştir. İbn Battal’ın görüşüne katılan İbnu’l-Muneyyir, Buhârî’yi şu şekilde 

mazur göstermeye çalışmıştır: “O muhtemelen başlıkta her iki hususu da zikretmiş, 

birisiyle ilgili hadisi zikretmiş diğer hususla ilgili hadis  için ise, sonradan yazmak 

amacıyla boşluk bırakmış olmalıdır. Ancak bazı engellerden dolayı  da başlığı 

hadissiz bırakmış olmalıdır.” 490  

İbn Ruşeyd, İbn Battal’ın söylediklerini eleştirdikten sonra onun kullandığı 

nüshanın doğru olabileceğini düşünmüş olmalı ki, ardından şöyle bir değerlendirme 

yapmaktadır: “Buhârî muhtemelen hadise işarette bulunmak için başlıkta onu 

zikretmiş, fakat kendi şartlarına uygun olmadığı için rivayet etmemiştir. Çünkü 

isnadı muzdariptir. Muslim’in İbn Abbas’tan rivayet ettiği bu hadisin sonunda: 

“Rüku ve secdede Kur’an okumaktan nehyedildim,” denilmektedir. İbn Ruşeyd, 

adeta kendi söylediklerini tenkit mahiyetinde şunları da söylemektedir: “Başlığın 

zahiri cevaza, hadisin zahiri ise yasaklamaya delalet etmektedir. Başlığın anlamının 

“kıraatin hükmü babı” şeklinde olması ihtimali bulunmaktadır. Bu da cevaz ve 

yasaklamadan daha genel bir anlam ifade etmektedir.”491  

Aslında Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’ini değerlendirirken nüshalar 

arasındaki farkı her zaman dikkate almak gerekir. Yapılan değerlendirmelerin geçerli 

olmasının kullanılan nüshanın sıhhatine bağlı olduğu kanaatindeyiz. Müellifin 

orijinal nüshası mevcut olmadığından,  yapılan değerlendirmelerde yanılma 

                                                                        
489 Buhârî, 10, Ezan, 124, (I,193). 
490 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, II, 359. Krş.  İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî, s. 108. 
491 Fethu'l-Bârî ,II, 359. 
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ihtimalinin bulunduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Bu sebeple İbn Battal’ın 

söyledikleri doğru olabileceği gibi onu tenkit edenlerin söyledikleri de doğru olabilir. 

Bu örnekte; hadis ile başlık arasındaki uyumsuzluğun Buhârî’nin eserini 

temize çekme fırsatı bulamamasından kaynaklandığını söyleyen İbn Battal’ı, aradaki 

münasebeti anlayamamakla suçlayan İbnu’l-Muneyyir’in492 de, tevil yapamadığı 

zaman, aynı gerekçeyi öne sürdüğünü gördük. İbn Hacer de zaman zaman böyle 

davranmaktadır.  

6. Buhârî, “Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) katibi babı”nda493  biri Zeyd b. 

Sabit’ten diğeri  de el-Bera’dan olmak üzere iki hadis zikretmektedir. Her iki hadiste 

de katip olarak sadece Zeyd b. Sabit’ten söz edilmektedir.  İbn Kesir, “Buhârî’nin,  

Hz. Peygamber’in Katipleri şeklinde başlık koymasına rağmen sadece Zeyd b. Sabit 

ile alakalı hadisleri rivayet etmiş olması şaşırtıcıdır. O, bunlardan başka şartlarına 

uygun hadis bulamamış gibidir,” dedikten sonra,  Buhârî’nin Sahîh’in Hz. 

Peygamber’in siresi bölümünde vahy katipleriyle alakalı yeteri kadar bilgi verdiğini 

de söylemiştir.494   

İbn Hacer, katip lafzının tekil olduğunu ve bunun  el-Câmiu’s-Sahîh’in bütün 

nüshalarında böyle geçtiğini söyleyerek, hadislerde sadece Zeyd’ten söz edilmesinin 

başlığa uygun olduğunu belirtmiştir. O, Zeyd b. Sabit’in hicretten sonra müslüman 

olduğunu ve Medine’de inen vahiylerin çoğunluğunun onun tarafından yazıldığını ve 

bu yüzden de kendisine el-Katib denildiğini söyleyerek kendi kanaatinin 

güçlendirmeye çalışmaktadır.495  

Buradaki problem de nüsha farklılığından kaynaklanmaktadır. İbn Kesir, 

kullandığı nüshadan hareketle  Buhârî’nin yaptığını şaşırtıcı bulduğunu belirtirken,  

İbn Hacer de kullandığı nüshaya dayanarak buna karşı çıkmakta ve Buhârî’nin 

yaptığını savunmakatdır.  İbn Hacer, bab başlığının  Buhârî’nin bütün nüshalarında 

kâtib şeklinde tekil olarak geçtiğini söylemek suretiyle bir genellemede 

bulunmakatdır. İbn Kesir’in söylediklerinden haraketle bu genellemenin doğru 

                                                                        
492 Bkz. İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî, s. 159. 
493 Buhârî, 66, Fezailu’l-Kur’an, 4, (VI,99-100).  
494 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, IX, 27.  
495 A.g.e., ay. 
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olmadığını söylemek mümkündür. Çünkü İbn Kesir’in söylediklerinden kullandığı  

Buhârî nüshasının farklı olduğu anlşılmaktadır. 

 

 Buhârî’nin telif tarzına ve bab başlıklarını oluştururken göz önünde 

bulundurduğu iddia edilen prensiplere göre cevaplandırılan tenkitler: 

İbn Hacer, hadis ile bab başlığı arasında uygunluk bulunmadığı yönündeki 

iddiaların bir kısmını, Buhârî’nin bab başlığını oluştururken göz önünde 

bulundurduğunu söylediği bazı prensipleri gerekçe göstererek savunmaya 

çalışmaktadır. Ne var ki, Buhârî‘nin eserinin bab başlıklarını oluştururken dikkat 

ettiği hususlar kendisi tarafından açıklanmış değildir. Konuyla ilgili açıklamalar, el-

Câmiu’s-Sahîh’in bab başlıklarını inceleyenlerin şahsi değerlendirmelerinden 

ibarettir. Bu anlamda kesin oldukları söylenemezse de, bunların önemli olduklarını 

düşünüyoruz. Çünkü bunlar birtakım incelemeler neticesinde varılmış kanaatlerdir. 

Buhârî’nin kendisi bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadığı için, tabii olarak 

şahsi yorumların birbirinden farklı olmasını yadırgamamak gerekir. Çünkü bu tür 

yoruma açık konularda farklı kanaatlerin ortaya çıkması doğaldır. Bu sebeple bazı 

kişilerin hadis ile başlık arasında uygunluk olmadığını söleyerek Buhârî’ye 

yönelttikleri tenkitlere, söz konusu prensiplere dikkat çekilerek cevap verilmeye 

çalışılmıştır ki, aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere  İbn Hacer de bu yolu 

izlemiştir.  

1. Buhârî, “Eyyamu’l-bîz orucu,ayın on üçü, on dördü ve on beşinci 

günlerinde tutulur babı”nda Ebu Hureyre’den: “Dostum bana üç şey öğretti. Her ay 

üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı ve uyumadan önce vitir namazı  

kılmak,” hadisini rivayet etmektedir.496 

el-İsmailî ve İbn Battal gibi bazı alimler, rivayet edilen hadiste başlığa delalet 

eden bir husus bulunmadığını, hadisin mutlak anlamda her aydan üç gün oruç 

tutmaktan söz ettiğini, eyyamu’l-bizin ise başlıkta zikrettiği günlerle sınırlı olduğunu 

söylemişlerdir. İbn Hacer, bu tenkite Buhârî’nin adeti olduğu üzere bab başlığında 

hadisin başka tariklerinde geçen bir hususa imada bulunduğunu söyleyerek, cevap 

vermektedir. Zira Ahmed b. Hanbel ile Nesai’nin  Musa b. Talha tarikiyle Ebu 

                                                                        
496 Buhârî, 30, Savm, 6, (II,247). 



 109  
 

 

Hureyre’den rivayet ettikleri497 ve İbn Hibban’ın sahih olduğunu söylediği,498 bir 

bedevinin Hz. Peygamber’e  (s.a.v.) bir tavşan getirdiğini anlatan hadiste bedevinin 

“her ay üç gün oruç tutuyorum” demesi üzerine Hz. Peygamber, “eğer tutacaksan 

beyaz günlerde tut,” buyurmaktadır. İbn Hacer bu günlerin eyyamu’l-bîz olduğunu 

belirtmektedir.499 

İbn Hacer, bu hadisin değişik tariklerini zikrettikten sonra Buhârî, 

muhtemelen bu başlıkla tavsiyenin Ebu Hureyre ile sınırlı olmadığını ima etmek 

istemiştir.500  

Bazı rivayetlerde bu günlerin on üç, on dört ve on beşinci günler olduğu 

açıkça belirtilirken501 bazı rivayetlerde de  üç günün pazartesi, perşembe ve (son 

cumanın) pazartesisi olduğu belirtilmiştir502. Hz Aişe’den gelen bir rivayette ise Hz. 

Peygamber‘in hangi gün olduğuna bakmadan her aydan üç gün oruç tuttuğu 

belirtilmiştir.503 Bunun üzerine el-Beyhakî’nin: “Herkes gördüğünü zikretmiştir. Hz. 

Aişe hepsini gördüğü için böyle genel konuşmuştur,” diyerek hadisleri cem ettiğini 

belirten İbn Hacer, şöyle bir yorum yapmaktadır: “Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği 

evladır. Hz. Peygamber’in kendisi meşguliyetlerinden ötürü buna uymamıştır ya da 

caiz olduğunu beyan etmek için böyle yapmıştır... Eyyamu’l-bîz ayın ortası olduğu 

için tercihe şayandır. Çünkü her şeyin ortası en doğru olanıdır. Ayrıca genelde ay 

tutulması bu vakitte olmaktadır ki bu esnada çokça ibadet etmek tavsiye edilmiştir. 

Dolayısıyla bu günlerde oruç tutan bir kişi ay tutulduğu zaman oruç, namaz ve 

sadaka gibi ibadetleri bir arada yapma imkanı bulmuş olur...”504  

İbn Hacer, Buhârî’yi mazur göstermek için bu şekilde bir cevap vermiştir. 

Kanaatimizce,  Buhârî’nin herhangi bir bab başlığında hadisin başka tariklerine 

imada  bulunduğu iddiası ile buradaki kopukluğu izah etmek mümkün 

görünmemektedir. Zira Buhârî’nin imada bulunduğunu iddia ettiği Musa b. Talha 

hadisi, babta zikredilen hadisten hem isnad hem de metin yönünden farklı bir 

hadistir. Bu sebeple de babtaki hadisin farklı bir tariki olarak değerlendirilemez. Eğer 
                                                                        
497 Bkz. Ahmed, Musned,II,336,346;en-Nesai, 22, Sıyam, 84, (IV,222).  
498 Bkz. İbn Hıbban, Sahîh, VIII, 410. 
499 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 284. 
500 A.g.e., ay. 
501 Bkz. en-Nesai, 22, Sıyam, 84, (IV,222-225). 
502 Ebu Davud, 8, Savm, 69, (II,822). 
503 Muslim, 13, Sıyam,1160, (II,818) ; Ebu Davud, 8, Savm, 70, (II,823). 
504 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 284. 
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böyle yapılacak olursa, Buhârî’nin bab başlığında dile getirdikleri ile ilgili herhangi 

bir hadisi göstererek, bu hadise işaret etmek için bunları söylemiştir, deyip hadis ile 

başlık arasındaki kopuklukların hepsinin nedenini basite indirgeyip, işin içinden 

çıkmak mümkün olurdu. Fakat İbn Hacer’in kendisi de böyle olmadığının farkında 

olduğu için değişik te’villere girişmektedir. Ayrıca ayın ortasında oruç tutmanın 

faziletini anlatmak için yaptığı yorumların da konuyla ilgisinin bulunmadığını 

düşünüyoruz. Ay tutulmasının bu günlere denk gelmesi,  bu günler için bir fazilet 

olamaz. Ay tutulmasının oruçlu olarak karşılanması diye bir şey varit olmadığı için, 

o günde oruç tutan kişinin de tutmayan karşısında herhangi bir imtiyazı sözkonusu 

olamaz.  Orucu tutan kişi bu niyetle tutmadığı için nasıl böyle bir şey olabilir? 

Hadislerde Hz. Peygamber’in bu esnada namaz kıldığı geçmektedir.505 Dolayısıyla 

bu esnada bir şey yapılacaksa, o da namaz kılmak olmalıdır. 

2. Buhârî, “cenaze namazında imamın arkasında iki veya üç saf oluşturma 

babı”nda506 Cabir b. Abdullah’tan: “Rasulullah  (s.a.v.), Necaşi için cenaze namazı 

kıldı.  Ben ikinci veya üçüncü safta bulunuyordum,” hadisini rivayet etmektedir. 

Cabir’in “ikinci veya üçüncü safta bulunuyordum” sözünden onun son safta 

olduğu anlaşılmıyor, denilerek Buhârî’ye itiraz edilmiştir. Dolayısıyla bu hadis 

başlığa delil teşkil etmemektedir. Ayrıca hadiste safların imamın arkasında olduğuna 

delalet eden bir hususun da bulunmadığı belirtilmiştir.507 

İbn Hacer, birinci itiraza şöyle cevap vermektedir: Daha fazla saffın 

bulunmayışı asıldır. Muslim’in, Eyyüb – Ebu’z-Zubeyr tarikiyle Cabir’den rivayet 

ettiği Necaşi için kılınan cenaze namazını anlatan hadiste “Ayağa kalktık ve iki saf 

oluşturduk”508 şeklinde bir ibare yer almaktadır.  Bununla “ikinci veya üçüncü safta 

bulunuyordum” şeklinde rivayet edenin,  üçüncü bir saf var mıydı yok muydu diye 

şüpheye düştüğü anlaşılmaktadır.  

İkinci itiraza da; Buhârî’nin, hadisin başka tariklerinde rivayet edilenlere 

işarette bulunduğunu söyleyerek cevap vermektedir. Nitekim  bundan sonraki babta 

Ebu Hureyre’den rivayet edilen hadiste “arkasında saf tuttular”509 denilmektedir. 

                                                                        
505 Bkz. Buhârî, 16, Kusûf, 1, (II,24). 
506 Buhârî, 23, Cenaiz, 54, (II,88). 
507 İbn Hacer , Fethu'l-Bârî, III, 239. 
508 Muslim, 11, Cenaiz, 952, (II,657). 
509 Buhârî, 23, Cenaiz, 55, (II,88). 
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Yine Habeşistan’a hicret babında Katade – Ata’ tarikiyle Cabir’den rivayet ettiği 

hadiste “arkasında saf tuttuk”510 şeklinde geçmektedir.511 

3. Buhârî, “Kurban bayramı sabahı cemreyi taşlayınca telbiye ve tekbir 

getirme babı”nda512 İbn Abbas’tan iki hadis rivayet etmektedir. Her iki hadiste de 

Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) cemreyi taşlayana kadar telbiye getirdiği belirtilmektedir. 

Bunun üzerine  Kirmanî şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Hadiste 

tekbirden söz edilmemektedir.  Buhârî, telbiyenin içinde geçen tekbirlere işaret 

etmek istemiş olabilir. O, tekbirin o zaman meşru’ olmadığına istidlalde bulunmak  

da istemiş olabilir. Çünkü hadiste geçen )ل®\ _w(  lafzı telbiyenin sürekli getirildiğine 

delalet etmektedir. Süreklilik de diğerinin terk edildiği anlamına gelir. Yahut da 

rivayet ettiği hadis, içinde tekbirin de geçtiği bir hadisin kısaltılmış şeklidir.” 

İbn Hacer bu değerlendirmeden sonra, Buhârî’nin, adeti olduğu üzere hadisin 

başka tariklerinde varit olan hususlara işarette bulunduğunu söylemiştir.  Zira Ahmed 

b. Hanbel (ö.241/856), İbn Ebi Şeybe (ö.235/849) ve et-Tahâvî’nin (ö.321/933) 

rivayet ettikleri hadiste,513 Hz. Peygamber’in  (s.a.v.)  tekbir getirdiği de 

belirtilmiştir. 514 

4. Buhârî, “Gusülde abdest aldıktan sonra vücudun geri kalan kısmını yıkayıp  

da abdest yerlerini tekrar yıkamayana dair bab”ta515 İbn Abbas vasıtasıyla 

Meymune’den şu hadisi rivayet etmektedir: “Rasulullah cünüblükten yıkanmak için 

su koydu. Sonra sağ eli ile sol eline iki veya üç defa su döktü. Sonra hayalarını 

yıkadı. Sonra elini yere veya duvara iki veya üç defa [temizlemek için] sürttü. Sonra 

ağzını, burnunu, yüzünü ve kollarını yıkadı. Sonra başına su döktü. Sonra bedenini 

yıkadı. Sonra kenara çekilip ayaklarını yıkadı...”  

İbn Battal, “sonra bedenini yıkadı” sözünün ifade ettiği umumi anlamın içine 

abdest organlarının da girdiğini söylemiş ve  bunun bab başlığında yer alan “abdest 

yerlerini tekrar yıkamayana” sözüne mutabık olmadığını, belirtmiştir. Ona göre, 

                                                                        
510 Buhârî, 63, Menakıbu’l-Ensar, 38, (IV,246). İbn Hacer, hadisin “Habeşistan’a Hicret babı”nda 

geçtiğini söylemektedir. Oysa hadis  ondan sonra gelen “Necaşi’nin ölümü babı”nda geçmektedir. 
511 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 239. 
512 Buhârî, 25, Hac, 101, (II,179). 
513 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Musned, I, 417; İbn Ebi Şeybe, Musannef, III, 258. et-Tahâvî, Şerhu 

Meani’l-Asar, thk. Muhmmed Zuhri en-Neccar, Daru’l-Kutubi’l-Arabi, Beyrut, 1399, II, 225. 
514 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 679. 
515 Buhârî, 5, Gusl, 16, (I,72). 
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bundan önceki babta Hz. Aişe’den rivayet edilen  ve “...sonra bedeninin geri kalan 

kısmını yıkadı”  şeklindeki hadis bu bab için daha uygundur. 

İbnu’l-Muneyyir, İbn Battal’a şöyle cevap vermektedir: Abdest organlarının; 

“sonra bedenini yıkadı” sözünün anlamının dışında kalması, dil kurallarına göre söz 

konusu değilse de örfen muhtemeldir. Çünkü Meymune, abdest yerlerini tekrar 

yıkadığını söylememiştir. Örfen, bedenin belli uzuvlardan sonra zikredilmesi bedenin  

tümü değil de “geri kalan kısmı”  anlamını verir.516 İbn Hacer, bunun zorlama bir 

yorum olduğunu belirttikten sonra517 Kirmanî’nin yorumunu nakletmektedir: 

Kirmanî’ye göre “beden” )¬aov(  lafzı, bedenin  bütün organlarını 

kapsamaktadır. Bundan önceki hadisin hükmü de böyledir. Çünkü “bedeninin kalan 

kısmı”  )¬aov r½d�( ndan maksat, abdest organlarının değil de  vücudun başının dışında  

kalan kısmıdır.518  Bu yoruma katılanlara göre hadisin başlığa uygun olmadığını 

söyleyen İbn Hacer, Buhârî’nin “sonra bedenini yıkadı” ibaresini mecazi anlama 

hamlettiğini iddia etmektedir. “Bunun delili de bundan sonra “ayaklarını yıkadı” 

sözüdür. Eğer “bedenini yıkadı” sözü umumi anlamda alınsaydı buna ayakların 

yıkanması da dahil olacağından, onu ikinci defa zikretmezdi. Bu, Buhârî’nin 

uygulamalarına daha uygundur. Çünkü o, bab başlıklarında hadisin açık olan 

anlamına değil de insanlara gizli kalan anlamına dikkat çekmektedir.”519   

İbn Hacer’in verdiği cevapta da zorlama olduğu görülmektedir. Kanaatimizce 

İbnu’t-Tîn’nin bu tenkide vermiş olduğu “Buhârî’nin amacı  rivayette geçen “sonra 

bedenini yıkadı” ibaresinden kastedilenin “bedeninin geri kalan kısmı” olduğunu 

açıklamaktır,”520 şeklindeki cevap -her ne kadar  İbn Hacer beğenmemiş olsa da- 

daha tutarlı görünmektedir.  

5. Buhârî  dh"  (ihtiyacı olmadığı halde dilenenler)  babındaب ªe ��ل اd}wس � «rًا "

Abdullah b. Ömer’den: “Sürekli dilenen kişi kıyamet günü yüzünde bir et parçası 

dahi kalmamış bir şekilde kalkar”521 hadisini rivayet etmektedir.  İbn Ruşeyd’in, el-

                                                                        
516 İbnu’l-Muneyyir, el-Mutevarî, s. 79. 
517 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 504. 
518 Bkz. Kirmanî, a.g.e., III, 136. 
519 İbn Hacer, a.g.e., I, 504. 
520 A.g.e., I, 504. 
521 Buhârî, 24, Zekat, 52, (II,130). 
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Muğire’den bundan sonraki babta rivayet edilen hadisin522 başlığa daha uygun 

olduğunu fakat Buhârî’nin, adeti olduğu üzere, başlıktaki manaya   açıkça delalet 

eden rivayeti değil de delaleti gizli olan hadisi rivayet ettiğini belirtmektedir.523 

6. Buhârî, “Sabînin semaı (hadis işitmesi) ne zaman sahih olur babı”nda, 

Mahmud b. er-Rabî’den: “Beş yaşımdayken Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) bir kovadan 

[ağzına su alıp] yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum,”524 hadisini rivayet etmektedir.  

el-Muhelleb, İbnu’z-Zubeyr’in üç veya dört yaşlarındayken Beni Kurayza 

gününde babasını görmesiyle ilgili hadisi rivayet etmeyip, Mahmud’un hadisini 

rivayet etmesi sebebiyle Buhârî’ye itirazda bulunmuştur. Gerekçe olarak da İbnu’z-

Zubeyr’in Mahmud’tan yaşça küçük olmasına rağmen hadisinde sema’ın açıkça 

belirtilmiş olmasını ileri sürmüştür. Ayrıca Mahmud’un hadisinde semaına dair bir 

şey de bulunmamaktadır. Dolayısıyla   Buhârî’nin İbnu’z-Zubeyr hadisini rivayet 

etmesinin daha doğru olacağını ileri sürmüştür. 

 İbnu’l-Muneyyir şu şekilde cevap vermiştir: “Buhârî’nin amacı Nebevi 

sünnetleri nakletmektir. Mahmud Hz. Peygamber’in ağzına su alıp yüze 

püskürtmesiyle ilgili bir sünnetini nakletmektedir. Bir de Hz. Peygamber’i 

görmesinde de dini bir yarar vardır. Bu sayede sahabi olmuştur. İbn Zübeyr 

hadisinde ise Nebevi bir sünnet nakledilmemektedir. Dolayısıyla onun hadisi bu baba 

girmez.”  İbn Hacer de bu cevabın yerinde olduğunu söylemiştir.525  

Buhârî’nin Sahîh’i incelendiği zaman buradaki cevabın çok da tutarlı 

olmadığı görülecektir. Zira o eserinde sadece merfu rivayetleri değil, sahabe ve 

tabiuna ait çok sayıda görüşü de nakletmektedir. Ayrıca sünnet ve sahabi 

kavaramlarıyla ilgili söyledikleri de, sadece hadisçilerin kanaatlerinden ibarettir. 

Onlara göre bir kere bile olsa  Hz. Peygamber’i görmek sahabi sayılmak için 

yeterlidir. Hatta onlar burada da görüldüğü gibi çocuk yaşta  Hz. Peygamber’i 

görenleri de sahabi saymışlardır. Usucülere göre ise birinin  sahabi sayılabilmesi için 

Hz. Peygamber’le uzun bir müddet yaşamış olması şarttır ki, kanaatimizce bu daha 
                                                                        
522 Buhârî, 24, Zekat, 53, (II,130-131). 
523 İbn Hacer, a.g.e., III, 432. Diğer bir örnek için bkz. III, 382. 
524  Buhârî, 3, İlim, 18, (I,27). 
525 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 229. İbn Hacer, bu cevabın İbnu’l-Muneyyir’e ait olduğunu 

belirtmektedir.  Ama Buhârî’nin bab başlıklarını konu edinen kitabı el-Mutevari’de bu cevabı 
bulamadık. Zaten el-Mutevarî’de bu başlıkla ilgili her hangi bir şey zikredilmiş değildir. 
Dolayısıyla buradaki İbnu’l-Muneyyir ez-Zeyn b. el-Muneyyir olabilir.  
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doğru bir yaklaşım tarzıdır.526 Aynı şekilde rivayet edilen herşeyi sünnet olarak 

takdim etmek de doğru değildir. Bu da hadisçilerin sünnet tanımına uygun olarak 

yapılmış bir değerlendirmedir. Zira hadisçilere göre sünnet, Hz. Peygamber’den 

gelen söz, fiil ve takrirlerin yanında onun ahlaki ve yaratılış özellikleri ile bütün sireti 

ve hatta peygamberlikten önceki hayatıyla ilgili hususları da kapsamaktadır. 527 

Mahmud’un rivayetinde anlatılanların sünnet olarak takdim edilmesinin sebebi de 

budur.   

7. Buhârî, bazı hadisleri, sadece ravisinin başlıkta zikredilen olayla ilgisi 

bulunduğu için,  başlıkla ilgisine bakmadan rivayet etmektedir.  “Ağaç altında sana 

beyat ederlerken...”528 babında rivayet edilen hadislerden ikisinin ne Fetih suresiyle 

ne de bab başlığını oluşturan ayetle ilgisi vardır. Rivayetlerden biri, Ukbe b. 

Suhban’ın, “Ağacın altındaki beyata katılanlardan Abdullah b. Muğaffel el-

Muzeni’den” diyerek rivayet etmiş olduğu “Hz. Peygamber  (s.a.v.), taş savurmaktan 

(iki parmağı arasına alıp hızlı bir şekilde atmaktan) nehyetti,”529 hadisidir. Diğeri de 

“Ukbe b. Suhban, Abdullah b. Muğaffel el-Muzeni’den hamamda (yıkanma yerinde) 

idrar yapmakla ilgili bir hadis işittim, dedi,”530 şeklindedir. 

İbn Hacer, her iki rivayetin ne bu ayetle ne de Fetih suresiyle ilgilerinin 

bulunduğunu belirttikten sonra, şöyle demektedir: Birinci rivayeti isnadında geçen 

“ağacın altındaki beyata katılanlardan olan” sözünden dolayı zikretmiştir. Rivayetin 

bu kadarı başlıkla ilgilidir. Hadisin metnini de [başlığa delalet eden ifadeyi içeren 

isnadın devamı olduğu için] zikretmiştir. İkinci hadisi de Ukbe b. Suhban’ın 

Abdullah b. Muğaffel’den hadis işittiğini (sema’ının sabit olduğunu) açıklamak için 

nakletmiştir. Bu, Buhârî’nin son derece dikkatli ve güzel tasarrufundan ileri gelen bir 

adetidir.531  

                                                                        
526 Sahabi kavramıyla ilgili tartışmalar için bkz. Erul, Bünyamin, Sahabenin Sünnet Anlayışı, 

Ankara,1999, s. 1-14; Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 59-67; Alternatif 
Hadis Metodolojisi, s.130-134. 

527 Bkz. Ebu Zehv, Muhammed, el-Hadîs ve’l-Muhaddisûn, Beyrut, 1984, s. 10;  Koçyiğit, Talat, 
Hadis Istılahları, A.Ü.İ.F. yay. Ankara, 1985, s. 401; el-Aşkar,  Muhammed Suleyman, Ef’âlu’r-
Rasûl, Messesetu’r-Risâle, Beyrut, 1993, I, 18. 

528 48, Fetih, 18. 
529 Buhârî, 65, Tefsir, 48/5, (VI,45). 
530 Buhârî, 65, Tefsir, 48/5, (VI,45). 
531 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 755-756. 
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İbn Hacer’in hadis ile başlık arasında ilgi kurmak için yaptığı bu yorum, 

tatminkar olmaktan uzaktır. Bunu kabul edecek olursak içinde Hudeybiye’deki 

beyata katılanlardan her birinin her ne şekilde olursa olsun isminin geçtiği  hadisleri 

bu başlık altında rivayet etmenin uygun olacağını ileri sürmemiz gerekir.  İbn 

Hacer’in, ikinci rivayetin zikredilmesinin gerekçesi olarak anlattıkları da 

problemlidir. Zira sema’ın isbatı için konu ile hiçbir ilgisi  bulunmayan bir hadisi 

zikretmek uygun olamaz. Ayrıca  Buhârî’nin ravilerin  sema’ını ispatlamak için bu 

şekilde hadis rivayet etmek gibi bir adetinin bulunduğu da iddia edilemez. Zira el-

Câmiu’s-Sahîh incelendiğinde  böyle bir adetinin bulunmadığı açıkça görülmektedir. 

Buraya kadar zikrettiğimiz misallerde İbn Hacer’in  Buhârî’ye yöneltilmiş 

olan tenkitleri reddettiği ve  Buhârî’yi savunmaya çalıştığı görülmektedir. Ancak  İbn 

Hacer, sadece  Buhârî’yi savunmakla kalmamış, ona tenkitler de yöneltmiştir. Ne var 

ki, İbn Hacer’in  Buhârî’ye kendi yönelttiği tenkitlerin bir kısmına karşı da, onu yine 

kendisinin savunduğu  görülmektedir. İbn Hacer’in  Buhârî’yi tenkit ettiği bazı 

örnekler şunlardır: 

İbn Hacer, Buhârî’nin İmamın sütresi onun arkasında namaz kılanlar için de 

sütre olur babında532 İbn Abbas’tan rivayet ettiği hadisin bab başlığına uygun 

olmadığını belirtmektedir. Buhârî, bu babta üç hadis rivayet etmektedir. İbn Ömer ve 

Ebu Cuhayfa rivayetlerinin bab başlığına uygun olduğunu, İbn Abbas’tan rivayet 

edilen “ Rasulullah  (s.a.v.) Mina’da önünde herhangi bir sütre (duvar) olmadan 

insanlara namaz kıldırdığı sırada ben dişi bir merkebin üstünde çıka geldim. Ben o 

zaman ergenlik çağına yaklaşmıştım. Saflardan birinin önünden geçtim. Sonra 

merkepten inip otlaması için salıverdim ve safa girdim. Kimse bu yaptığımı 

kınamadı,” şeklindeki  hadisin ise başlığa uygun olmadığını söyleyen İbn Hacer, 

hadiste Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) önünde bir sütrenin var olduğunu gösteren bir şey 

bulunmadığını belirtmektedir. Nitekim el-Beyhaki de, İbn Abbas hadisini: ”Önünde 

sütre bulunmadan namaz kılan kimse babı”533 başlığı altında zikretmiştir.534 Bu da 

İbn Hacer’in iddiasını desteklemektedir.  

                                                                        
532 Buhârî, 8, Salat, 90, (I,126). 
533 el-Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebir,  Daru’l-Ma’rife,Beyrut, tsz., II, 273.   
534 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , I, 752. 
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İbn Hacer, yaptığı bu eleştiriden sonra Buhârî’yi şu şekilde savunarak adeta 

kendi eleştirisine cevap vermektedir: Buhârî, Hz. Peygamber ‘in  (s.a.v.) açık alanda 

önünde mızrak olmadan namaz kılmadığının, bilinen ve alışılmış bir durum olduğunu 

düşünmüş gibidir.535 Görüldüğü gibi İbn Hacer, her halükarda Buhârî’nin haklı 

olduğunu düşünüp onu  savunduğu için zaman zaman kendi yaptığı eleştirileri de 

yersiz gösterebilmektedir.   

İbn Hacer’in Buhârî’yi eleştirip sonra da savunduğu bir diğer örnek de şudur: 

Buhârî, yatsı namazının fazileti babında iki hadis rivayet etmektedir. Birinci hadis  

Hz. Aişe’den rivayet edilmektedir: “Rasulullah  (s.a.v.) bir gece yatsı namazını çok 

geciktirdi. Bu, İslam’ın yayılmasından önce idi. Hz. Peygamber, Ömer, kendisine 

“Kadınlar ve çocuklar uyuyakaldılar” deyinceye kadar çıkmadı. Ömer’in sözü 

üzerine çıkan Hz. Peygamber, onlara şunları söyledi: “Şimdi yeryüzünde sizden 

başka kimse bu namazı beklemiyor.” 536  Ebu Musa’dan rivayet edilen ikinci hadiste 

de Hz. Peygamber, yatsı namazını geciktirdiği bir gecede kendisini bekleyenlere 

şöyle hitap etmiştir: Acele etmeyin, sevinin, bu saatte sizden başka kimsenin namaz 

kılıyor olmaması Allah’ın size bir nimetidir veya bu saatte sizden başka kimse namaz 

kılmadı.”537 

 el-Câmiu’s-Sahîh’teki bu başlık üzerine söz söyleyen kimseyi görmediğini 

söyleyen İbn Hacer, her iki hadiste de yatsı namazı için özel bir faziletin 

belirlendiğini gösteren bir şey bulunmadığını belirterek, Buhârî’yi eleştirmektedir. 

Hemen akabinde, yatsı namazının faziletinin “Şimdi yeryüzünde sizden başka bu 

namazı bekleyen kimse yoktur,” sözünden çıkarılmış gibi olduğunu; bu durumda 

başlığın “yatsı namazını beklemenin fazileti” şeklinde olup “bekleme” lafzının hazf 

edildiğini, söyleyerek Buhârî’yi kendi yaptığı eleştiri karşısında savunmaya 

çalışmaktadır..538 

 Elbette İbn Hacer, bab başlıklarıyla ilgili olarak Buhârî’ye yönelttiği bütün 

tenkitlerinde böyle davranmamaktadır. Tenkit edip geçtiği yerler olduğu gibi, yapılan 

eleştirileri haklı bulup katıldığı yerler de vardır. Örnek olarak şunları zikretmek 

mümkündür: 
                                                                        
535 A.g.e., a.y. 
536 Buhârî, 9, Mevakitu’s-Salat, 22, (I,141). 
537 Buhârî, 9, Mevakitu’s-Salat, 22, (I,142). 
538 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, II, 60. 
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Buhârî, “Fitneden kaçmak dindendir babı”nda )¿wا ª\awا ªe بdhª�¿wا ªe ارr(  Ebu 

Said el-Hudrî’den:  “Yakında  Müslüman’ın en hayırlı mal varlığı, dinini fitneden 

korumak (kaçırmak) için, dağ başlarında veya vadilerde güdeceği koyunları 

olacaktır,”539 hadisini rivayet etmektedir.   

Nevevî, bu bab başlığı ile ilgili olarak şöyle demektedir: “Bu hadisle bab 

başlığına istidlalde bulunmak uygun değildir. Zira kaçmanın din oluşu dışında 

hadisin lafzından bir şey anlaşılmamaktadır. Bu ise, kişinin  dinini korumak için 

yaptığı bir şeydir. Herhalde Buhârî bunu yapmanın dini korumak olduğunu görünce, 

ona din ismini vermiştir.” İbn Hacer, bunları naklettikten sonra bazılarının bu 

tenkitleri şu şekilde değerlendirdiklerini belirtmektedir:     “ªe  (min) harfi cerri 

cinsiyye veya teb’iziyye ise bu tenkit yerindedir. Fakat ibtidaiyye olarak alınırsa, o 

zaman anlam “fitneden kaçmanın menşei dindir” şeklinde anlaşılır. Böyle olunca da 

tenkit kabul edilmez.”  

İbn Hacer, yapılan bu değerlendirmeleri zikrettikten sonra, Buhârî’nin aynı 

hadisi K. Fiten’de de rivayet ettiğini ve bu hadisin oradaki başlığa daha uygun 

olduğunu belirtmektedir.540  Böylece o da hadis ile başlık arasında uygunluk 

olmadığını zımnen kabul etmiş olmaktadır. 

İbn Hacer’in tenkidine bir başka örnek de şudur:  Buhârî, “Veda haccı 

babı”nda çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Bunlardan biri de Abdullah b. Ömer’den 

rivayet edilen, Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethinde Osman b. Talha, Bilal ve 

Usame ile birlikte Kabe’ye girişlerini anlatan, hadistir.541 Hadisin bab başlığı ile olan 

ilgisi anlaşılamamaktadır. Bunun üzerine İbn Hacer, şu değerlendirmede 

bulunmaktadır: “Bu hadisin bu bapta rivayet edilmesi uygun değildir. Zira olayın 

Mekke’nin fethi sırasında olduğu hadiste açıkça belirtilmektedir. Mekke’nin fethi 

sekizinci yılda olmuştur. Veda haccı ise onuncu yılda olmuştur. Baptaki diğer bütün 

hadislerde veda haccından açıkça söz edilmektedir.  Dolayısıyla İbn Ömer hadisinin 

buraya alınması problem teşkil etmektedir.”542 

                                                                        
539 Buhârî, 2, İman, 12, (I,10). 
540 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî,  I, 95. 
541 Buhârî, 64, Mağazi, 78, (V,125). 
542 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 133. 
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Verdiğimiz örnekte yaptığı tenkit için her hangi bir tevile gitmeyen İbn Hacer 

“Durgun suya idrar yapmak babı”nda İbn Battal’ın hadisle başlık arasında uygunluk 

bulunmadığı şeklindeki eleştirisine de katıldığını belirtmektedir. Söz konusu bapta 

Buhârî, Ebu Hureyre’den: “Biz en son gelen ümmetiz. (Kıyamet günü) öne geçecek 

olanlar da bizleriz,” hadisini rivayet ettikten sonra aynı isnadla deyip şu hadisi de 

zikretmektedir: “Hiç biriniz sonra içinde yıkanacağı, akmayan durgun suya idrarını 

yapmasın.”543 

İbn Battal (ö.449/1057), birinci hadisin burada zikredilmesi ile ilgili olarak, 

Ebu Hureyre’nin iki hadisi tek hadis şeklinde  Hz. Peygamber’den  (s.a.v.) dinlediği 

için bu şekilde rivayet etmiş olabileceğini, ya da hadisi Ebu Hureyre’den rivayet 

eden Hemmam’ın her iki hadisi birlikte ondan dinlediği için bu şekilde rivayet etmiş 

olabileceğini, Buhârî’nin de Hemmam’a uyarak hadisi bu şekilde rivayet etmiş 

olduğunu; aksi takdirde birinci hadisin başlıkla bir ilgisinin kurulamayacağını, ifade 

etmektedir.544  

İbnu’t-Tîn (ö.611/1214) birinci ihtimalin doğru olduğunu belirtmiştir. İbn 

Hacer, bu görüşü şu şekilde tenkit etmiştir: Eğer tek hadis olsaydı Buhârî, “aynı 

isnadla” deyip hadisleri ayırmazdı. Ayrıca birinci hadis Cuma gününün faziletine 

dair meşhur bir hadisin baş kısmıdır. Dolayısıyla İbn Battal ve İbnu’t-Tîn’in iddia 

ettikleri gibi, ikinci hadis birinci hadisin devamı olsaydı,   Buhârî’nin hadisin hepsini 

Cumanın faziletiyle ilgili olarak da rivayet etmesi gerekirdi. Zaten Ebu Hureyre’nin 

bu hadisi, değişik tariklerle, başında söz konusu  ibare bulunmadan da rivayet 

edilmiştir.545 İbn Battal’ın: ”Hemmam yanılmış olabilir,” sözüne çok sayıda kişi 

katılmıştır. Fakat buradaki isnadda Hemmam’ın ismi geçmemektedir.546   

İbn Hacer, bu açıklamalardan sonra “Bazı kişiler, zorlama yorumlarla, 

başlıkla hadis arasında bir ilgi kurmaya çalışmışlarsa da, İbn Battal’ın ‘Hadisle başlık 

arasında bir münasebet bulunmamaktadır,’ şeklindeki sözü doğrudur,” demektedir.  

İbn Hacer, bunun ardından “Doğrusu  Buhârî, rivayetleri genellikle, başlığa delalet 

eden bir ifade içerdiği için, işittiği gibi tam olarak zikreder. [Bunu yaparken] metnin 
                                                                        
543 Buhârî, 4,Vudu, 68, (I,65).   
544 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 456. 
545 Bkz. Muslim, 2, Taharet, 282, (I,235); Tirmizî, 1, Taharet, 51,(I,100); Ebu Davud, 1, Taharet, 36, 

(I,56); Darimî, 1, Vudu, 54, (I,152); Sahîhu İbn Huzeyme, I, 50; Sahihu İbn Hibban, IV, 61, 65, 
71. 

546  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 456. 
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geri kalan kısmının başlıkla ilgisine dikkat etmez,” demekte ve bunun örneklerinin  

el-Camiu's-Sahîh’te çokça yer aldığını belirtmektedir. 547 

İbn Hacer’in, her ne kadar İbn Battal’ın söylediklerine katıldığını belitiyorsa 

da, bu son ifadeleriyle  Buhârî’yi mazur göstermeye çalışmaktan vazgeçmediği 

görülmektedir. Kanaatimizce, Buhârî’nin adeti olarak öne sürdüğü “hadisi işittiği 

gibi tam olarak zikretme” meselesi,  Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’te hadisin içerdiği 

her hüküm için bir bab oluşturup, genellikle de hadisin başlığı ilgilendiren kısmını 

zikretmesi gerçeğiyle de çelişmektedir.548 Ayrıca İbn Hacer’in İbnu’t-Tin’in 

görüşünü eleştirirken söylediği gibi, sözkonusu babta  rivayet edilen tek bir hadis 

değil, iki ayrı hadistir. Bu sebeple de Buhârî’nin hadisi işittiği gibi tam olarak rivayet 

etmek için baş kısmını burada zikrettiği şeklinde bir yorum mümkün 

görünmemektedir. 

 İbn Hacer, İbnu’l-Arabî’nin (ö.546/1151), “Bazı cahiller bunu te’vil etmek 

için uğraşmışladır. Fakat birinci hadisin başlıkla hiçbir ilgisi yoktur,” dediğini 

naklettikten sonra,  birinci hadisin başlığa uygun olduğunu göstermek için yapılmış 

bazı yorumlar zikretmektedir: Meselâ “İkisi arasındaki münasebet şöyledir: Bu 

ümmet (son ümmet olduğu için) en son defnedilen ümmettir. Dirilip topraktan 

çıkacak ilk ümmet de odur. Çünkü toprak, ölülerin içine doldurulduğu bir kab 

gibidir. Kabın özelliği gereği içine en son konulan şey, boşaltılınca ilk olarak dışarı 

çıkar.  Durgun su da böyledir. İçine en son düşen idrar o sudan temizlenenin 

uzuvlarına bulaşacak ilk şey olur. Bu yüzden de kişinin suya idrar yapmaktan uzak 

durması gerekir,” şeklindeki yorumla ilgili olarak İbn Hacer,  bu te’vildeki 

zorlamanın açıkça görüldüğünü söyledikten sonra şu te’vili de nakletmektedir: 

“İsrailoğulları zaman olarak bu ümmetten önce gelmiş olsalar bile, bu ümmet 

onlardan önce idrarla kirlenmiş durgun suyu kullanmaktan sakınmıştır. İsrailoğulları 

durgun suya idrar yapmaktan  sakınmamış olabilirler.” Bu yorum, İsrailoğullarında 

                                                                        
547  A.g.e.,ay. 
548 Örnek olarak  Hz. Peygamber’in kızının cenazesinin yıkanmasıyla ilgili Ummu Atiye’den rivayet 

edilen hadisi zikredebiliriz.  Buhârî, bu hadisi  peşpeşe gelen on babta tekrar etmiştir. Bkz.  
Buhârî, 23, Cenaiz, 8-17 (II,73-759). Her babta hadisin ayrı bir tarikini zikreden  Buhârî, hadisin 
metnini de genelde ihtisar ederek bab başlığı ile ilgili kısmı vurgulamaya çalışmaktadır.  
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necis şeylerden uzak durmak için çok sert yasaklar bulunduğu ileri sürülerek, tenkit 

edilmiştir. Zira onlarda necis olan şey ancak kesilerek temizlenebilyordu.549  

 İbn Hacer, bütün bunlardan sonra, Ebu’z-Zinad’ın el-A’rac tarikiyle Ebu 

Hureyre’den rivayet ettiği nüshanın  Ma’mer’in Hemmam vasıtasıyla ondan rivayet 

ettiği nüshası gibi olduğunu, ikisinde de Buhârî ve Muslim tarafından rivayet edilmiş 

olan ve “Nahnu’l-âhirûne’s-sabikûn” hadisiyle başlayan çok sayıda rivayet 

bulunduğunu ve Buhârî’nin de bu sebeple buradaki rivayeti bu şekilde zikrettiğini 

söylemektedir. 550 Görüldüğü gibi İbn Hacer,  Buhârî’ye yöneltilen tenkitin doğru 

olduğunu kabul etmesine rağmen, bazı ihtimalleri hesaba katarak onu mazur 

göstermeye çalışmaktadır.  

Sonuç olarak İbn Hacer, bab başlıkları ile hadislerin uygunluğunu göstermek 

için büyük bir çaba sarfetmektedir. Zira o, daha önce belirttiğimiz gibi, Buhârî’nin 

hadisleri bab başlığıyla olan ilgilerini dikkate alarak zikrettiği, kanaatindedir. Bu 

kanaatinden o kadar emin ki, verdiğimiz örneklerde görülüğü gibi,  Buhârî’yi kendi 

tenkitleri karşısında da savunmaya kalkışmıştır. Buhârî’yi savunmak için bir çok 

yerde zorlama te’villere girişmesinin  sebebi de bu ön kabulüdür.  Şunu da 

belitmemiz gerekir ki, verdiğimiz örnekler  İbn Hacer’in iddiasının doğruluğunu 

ortaya koymamaktadır. 

I.5. Sahîh-i Buhârî’de Muallak Hadis (Ta’lik) Meselesi 

I.5.1. Muallak Hadisin Tanımı 

Ta’lik, bir şeyi yüksek bir şeye bağlamak, asmak, bağlı olmak anlamlarına 

gelen  Ã�t kökünden türemiştir. Bir şeyi asmak, muallakta bırakmak  anlamındadır.551 

Muallak ise bu kökten ismi meful olup askıya alınmış, askıda tutulmuş, gönderilmiş 

demektir. 

                                                                        
549 A.g.e., I, 457. Birinci te’vil için krş. Kirmanî, a.g.e., III, 93; Aynî, a.g.e.,  III, 167.  İbn Hacer, 

hadisin İsrailoğullarıyla ilişkilendirilerek yapılan yorumunu ve bu yorumun tenkidini kîle diyerek  
kime ait olduğunu belirtmeden zikretmiştir.  

550 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, I, 457. Hemmam’ın Sahife’sinde yer alan hadislerden sadece birincisinin 
başında bu şekilde bir ibare bulunmaktadır. Bu da İbn Hacer’in iddiasının doğru olmadığını 
göstermektedir. Bkz. Sahîfetu Hemmâm b. Munebbih, thk. ve şerh Rıf’at Fevzi Abdulmuttalib, 
Kahir, 1985, s. 20; Ahmed b. Hanbel,  Musned II, 312-319. 

551 İbn Faris, Mu’cemu Makayisi’l-Luğa, Daru’l-Cîl, Beyrut, tsz. IV, 125; İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, 
Dar Sadr, Beyrut, 1997, IV, 409; en-Nevevî, Tehzibu’l-Esma ve’l-Luğat, III, 221. 
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Bir ıstılah olarak ise ta’lik, isnadın başından bir veya daha fazla ravinin hazf 

edilmesi anlamına gelir.  Bu şekilde rivayet edilen hadise de muallak hadis denir. 

Hadis Usulünde de muallak hadis “isnadının başından bir veya daha fazla ravinin 

peş peşe hazf edildiği ve hazf edileninin üstündeki raviye isnad edilerek rivayet 

edilen hadistir” şeklinde tanımlanmıştır. 552  

Ta’likte bazen senedin tamamı hazf edilerek kâle Rasulullah  (s.a.v.) şeklinde  

hadis rivayet edilir. Bazen  hadisin sadece sahabi ravisi veya sahabiyle birlikte tabii 

ravisi de zikredilir. Bazen de muhaddis kendi şeyhini hazf eder ve hadisi onun 

üstündeki raviye isnad ederek rivayet eder. Son şekilde kendisine hadis isnad edilen 

kişi, musannifın da şeyhi ise  bunun ta’lik sayılıp sayılmayacağında ihtilaf edilmiştir. 

Bunu yapanın mudellis olduğu bilinirse yaptığına tedlis denir. Eğer tedlis yapmak 

gibi bir özelliği yoksa ona da ta’lik denir.553   

Muallak hadisler, bazen rل, ذآd� ,uq~ ,reروي, أ  gibi kesinlik bildiren cezm 

siğalarıyla rivayet edilirler ki bu şekilde rivayet edilenlerin kendisinden ta’lik 

yapılana nispetinin sahih olduğu iddia edilmiştir. Bazen de  � ±\ُ ُ ,rآ�\ ُ \rوي ,   gibi 

kesinlik bildirmeyen temrîz siğalarıyla rivayet edilirler. Bu şekilde rivayet edilenlerin 

ise kendisinden ta’lik yapılana nispetinin sıhhatine hükmedilmeyeceği 

belirtilmiştir.554 Hadisi muallak olarak zikredenin kullandığı ifadeye göre yapılmış 

olan bu değerlendirmenin isnadda var olan kopukluğu  ortadan kaldırmadığını 

belirtmek gerekir. Bu da, hangi siğayla zikredilirse zikredilsin, muallak rivayetlerin 

kusurdan beri olmadıklarını göstermektedir. 

Darakutnî (ö.385/995)  ve el-Humeydî (ö.488/1095), muallak isminin cezm 

siğasıyla gelen rivayetler için kullanıldığını, temrîz siğasıyla rivayet edilenlere ise bu 

isimin  verilmediğini belirtmişlerdir.555 İbnu’s-Salah da bu noktaya dikkat 

çekmektedir.556 el-Irakî, muteahhır ulemanın temrîz siğasıyla gelenler için de 

muallak tabirini kullandıklarını belirtmektedir. Misal olarak da  el-Mizzî’yi 

                                                                        
552 İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadis, s. 24; Bedru’d-Din b. Cemâ’a, el-Menhelu’r-Revi, thk Muhyiddin 

Abdurrahman Ramazan, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1406, s.49. 
553 İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 65-66. 
554 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, I, 157-158. 
555  el-Aynî, Umdetu’l-Karî, I, 10. 
556  İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadis, s.70. 
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(ö.742/1341) zikretmektedir.557 Nevevî’nin (ö.676/1277) de bazı eserlerinde temrîz 

siğası ile rivayet edilenler için muallak tabirini kullandığı belirtilmiştir.558 İbn Hacer 

de muallak tabirini bu tür rivayetler için kullananlardandır. Bu husus onun ta’lik 

tanımında açıkça görülmektedir. O,  Tağliku’t-Ta’lik adlı eserinde ta’liki “şeyhten 

sema’ yolu ile alındığını açıkça belirtmeyen kâle, revâ, zâde, zekere, yurvâ, yuzkeru 

gibi cezm veya temrîz siğalarından biri ile isnadın başından bir veya daha fazla kişi 

hazfederek rivayet etmektir” şeklinde tanımlamaktadır.559 Ayrıca o,  cezm siğası ile 

rivayet edilenleri diğerlerinden ayırmak için birinci gruba girenleri et-ta’liku’l-cazim 

diğerlerini ise et-ta’liku’l-mumerraz şeklinde zikretmektedir.560  

“Ta’lik, hemen hemen yalnız Buhârî’ye has bir rivayet tarzıdır ve ondan başka 

hiçbir musannif bu usule başvurmamıştır. Esasen ta’lik tabiri de ilk defa Buhârî ve 

Muslim’in Sahîhlerini ciddi bir tenkide tabi tutan Ebu’l-Hasan ed-Dârekutnî 

(ö.385/995) tarafından kullanılmış, daha sonra da bunu mağribli   Ebu Abdillah el-

Humeydî (ö.488/1095) el-Cem’ beyne’s-Sahîhayn adlı eserinde takip etmiştir. 

Bundan sonradır ki ta’lik, mustalah kitaplarında yukarıda tarifini verdiğimiz bir çeşit 

rivayet tarzı için kullanılan bir tabir olarak görülmeye başlanmıştır.”561 Darakutnî’nin 

muasırı ve Buhârî’nin Sahîh’inin ilk şarihi olan el-Hattabî (ö.388/998) ise şerhinde 

bu tabiri kullanmamıştır.562 

Muallak  hadisin değeri bölümünde de değineceğimiz gibi  Buhârî’nin ta’likleri 

söz konusu olunca farklı bazı değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz. 

Kanaatimizce bu tür farklı değerlendirmeler,  Buhârî’nin  hadis ilminde kazanmış 

olduğu otoritesinin tesiriyle yapılmıştır. Onun ta’liklerinin değeri üzerine yapılan 

farklı yorumların yanında kendi şeyhlerinden muallak olarak  rivayet ettiklerini farklı 

bir tabirle isimlendirmeye gidenler de olmuştur.  İbn Hacer, Dimyâtî’nin bu tür 

                                                                        
557  el-Irakî, Fethu’l-Muğîs bi Şerhi Elfiyeti’l-Hadis, thk. Mahmud Rabî’, Alemu’l-Kutub, Beyrut, 

1988, s. 28; et-Takyîd ve’l-İdah limâ Utlika ve Uğlika min Mukaddimeti İbni’s-Salah, el-
Kutubu’s-Sakafi, Beyrut, 1997, s. 93; es-Suyutî, Tedribu’r-Ravi, I, 182. 

558  Ahmed Naim, a.g.e., I, 158.  
559 İbn Hacer, Tağliku’t-Ta’lîk alâ Sahîhi’l-Buhârî, thk. Said Ahmed Musa el-Kazakî, el-Mektebu’l-

İslamî, Beyrut, 1985, II, 7-8. 
560 Bkz İbn Hacer , en-Nuketu ala Kitabi İbni’s-Salah, thk. Mesut Abdulhamid es-Sa’defî ve 

Muhammed Faris,Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1994, s. 87,89, 91, 94, 95.  
561 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 427. Krş. İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadis, s. 67;  Siyanetu Sahihi 

Muslim mine’l-İhlal ve’l-Galat ve Himayetuhu mine’l-İskat ve’s-Sakat, s. 76; el-Irakî, Fethu’l-
Muğîs, s. 27; İbn Hacer, Tağliku’t-Ta’lik, II, 7; es-Suyutî, Tedribu’r-Ravi, I, 181: 

562  Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 118. 
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ta’liklere havale adını verdiğini belirtmiştir.563 Onun şeyhlerinden “kale fulânun”  

yahut “zade fulânun” vb. ifadeler kullanarak  rivayet  ettiği haberler ise şeyhinin 

şeyhinden aradaki vasıtayı hazfederek rivayet ettikleri gibi kabul edilmeyip farklı 

değerlendirilmişlerdir. İbnu’s-Salah’a göre bu tür haberler, ravinin şeyhini 

gördüğünün bilinmesi ve bunu yapanın mudellis olmaması durumundaki “an’ane” 

hükmünde sayılıp muttasıl kabul edilirler.564 

Buhârî’nin eserinde çokça kullandığı muallak  hadislerin tarihi seyri Fuat 

Sezgin’den özetle şu şekildedir: “Buhârî’nin ta’liklerinin el-Kutubu’s-Sitte 

müellifleri tarafından nasıl karşılandığını bilmemekteyiz. Şöhretinin başlangıcı 

sayılan dördüncü asra kadar565, telifinden sonra geçen bir asır zarfında, Buhârî’nin bu 

özelliğinin nasıl değerlendirildiği, hatta tartışılıp tartışılmadığı konusunda da 

doğrudan bir bilgiye sahip değiliz. Bu da bizi, Buhârî ta’liklerinin o dönemde bir 

problem oluşturmadığı kanaatine götürmektedir. Fakat Buhârî’nin bu özelliğinin 

gerek muasırları gerekse halefleri için bir problem oluşturmamasını; onların ta’likleri 

bilmediklerine değil, ara sıra benimsedikleri bu yöntemi bildiklerine  hamletmek 

gerekmektedir.  

Hadis Usulüne dair kitaplarda, Buhârî’nin ta’likleri ele alınırken Muslim’de de 

bu gibi hadisler bulunduğu belirtilmekte ve Muslim’in Cami’inde bu şekilde rivayet 

edilmiş on dört hadis bulunduğuna işaret edilmektedir. Fakat Muslim, bunları 

münferit olarak değil, diğer musned hadisleri desteklemek için mutabi’ ve şahit 

olarak kullanmıştır. Buhârî’nin öğrencisi olan Tirmizî (ö.279/892) de Cami’inde  

muallak rivayetlere yer vermiştir. Buhârî’nin muasırı olan Ebu Davud’un (ö.275/888) 

Sunen’inde ta’liklerin biraz değişik bir şekline rastlanmaktadır. Bunların vicade 

yoluyla alınan rivayetler olduğu anlaşılmaktadır.  

                                                                        
563  İbn Hacer, en-Nuketu ala Kitabi İbni’s-Salâh, s. 93. 
564  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 65.Bu ifadelerin aynısını İbnu’s-Salah’ın Ulumu’l-Hadis’inde  

bulamadık. Onun bu anlama gelen sözleri için bkz. Sıyanetu Sahihi Muslim, s. 83. 
565 Kamil Çakın’ın “Buhârî’nin vefatından sonraki yıllarda Sahîh, henüz İslam dünyasında 

tanınmadığı için fazla ilgi çeken bir eser niteliğini haiz olmamış, hatta bir müracaat kaynağı 
şeklinde bile kullanılmamıştır. Belki bir asır geçtikten sonra yavaş yavaş dikkatleri çekmeye 
başlayan Sahîh, zaman zaman tenkit edilmiştir. Önceleri tenkitlerin ağır basmasına karşılık, 
tenkitler ile övgülerin bir arada yapıldığı bir dönem gelmiş ve nihayet VI. asrın başlarından 
itibaren  tenkitler yerini övgüye bırakmıştır. Bu övgülerle birlikte icma’a giden yol açılmış ve VI. 
asrın ortalarına doğru icma’ fikri telaffuz edilir olmuştur,” şeklindeki değerlendirmesi, Fuat 
Sezgin’in bu tespitini teyit etmektedir. Bkz. Çakın, Kamil,  Buhârî’nin Otoritesini Kazanma 
Süreci, İslami Araştırmalar Dergisi, X/1-2-3 (Hadis-Sünnet Özel Sayısı) Ankara, 1997, s. 109. 
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Üçüncü asır muhaddislerinin çoğunu eleştiren dördüncü ve beşinci asır 

muhaddisleri, yazdıkları eserlerde muallak hadislere yer vermemişlerdir. Bunun 

yanında aynı dönemde yaşamış olan İbn Ebi Hâtim er-Râzî (ö.327/938) ve 

Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö.310/922) gibi bazı müellifler ise rivayet hakkını 

almadıkları kitaplardan da yararlanarak onlardan farklı davranmışlardır. et-Taberî, 

hemen hemen Buhârî’nin asrında, 270 yılında  telif etmiş olduğu tefsirinin 

malzemesini, rivayet hakkına haiz olup haddesenâ lafzıyla aldıklarıyla ve rivayetsiz 

olanlarla temin ediyordu. Taberî, tefsirinden sonra kaleme aldığı Tarih’inde de aynı 

metodu takip etmiştir. 

İslamî edebiyatta kitapların çoğalmasından sonra sema’sız kaynaklardan hadis 

rivayetine geçmek zarureti gittikçe kendisini hissettiriyordu. İkinci asrın filologları 

bir tarafa bırakılacak olursa, bunu bir hadis kitabında yapan ilk kişi Buhârî’dir. 

Buldukları güvenilir kitaplara isnad kadar önem verme işi, müelliflerin kendinden 

evvelki edebiyat ve kaynakları feda edememe hususundaki alakalarının derecesine 

bağlıydı. Böylece aynı asırda yaşamış müelliflerin bir kısmı sema’ olmaksızın 

kitaplardan yararlanırken, bazıları da bundan uzak durmuşlardır. 

Aslında yazılı kaynaklardan yararlanmaya geçiş tabiidir.  Bu tabii geçiş usul 

kitaplarında “bir kişi, zamanımızda isnadı sahih olan bir hadisi, bir hafız tarafından 

sahih olduğu belirtilmiş olmayan bir kitap veya cüzde bulursa...” diye ayrılan 

bölümlerde de ifadesini bulmuştur.”566 

Fuad Sezgin’in eserinden özetleyerek verdiğimiz ve Hadis ilminin tarihi 

serüvenini açıklaması bakımından çok önemli olan bu bilgilerin hilafına 

değerlendirmeler de yapılmıştır. Bunlardan birisi de Hamidullah’ın muhaddislerin 

yazılı kaynaklardan yararlanırken dikkat ettikleri hususlara dair şu sözleridir: “Bir  

hadis uzmanı, bir muhaddis, en iyi yazarın kitabından bile okuduğu bir haberi 

nakledemez, onu yazarın ağzından veya ondan bu şekilde almış olan bir kimsenin 

ağzından duymuş olmalıdır. Öylece müstensihlerin  bilerek veya bilmeyerek 

yaptıkları hatalardan korunmak ister.”567 Kanaatimizce, olmuş olanı değil de ideal 

olanı resmeden bu görüş,   Hadis Tarihinin gelişimi açısından gerçekçi olmaktan 

                                                                        
566  Sezgin, a.g.e.,  s.138-142. 
567 Hamidullah, Muhammed, Sahîh-i  Buhârî’nin Fransızca Çevirisi Dolayısıyla, çev. Abdullah 

Aydınlı, EKEV Akademi D. VI/10, Erzurum, 2002, s. 236. 
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uzak görünmektedir.568 Daha çok hadisçilerin bu konuda ileri sürdükleri bir kuralı 

ifade etmektedir. Bu kuralın tamamıyla  uygulandığını söylemek oldukça zordur. 

Özellikle  Buhârî ve onun gibi,  rivayet hakkını alamadıkları kitaplardan da  rivayette 

bulunmuş olan müellifler için bu kuralın geçerli olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Bu iddianın hadis tahammül yollarından olan icaze açısından da 

geçerliliğinin olmadığını düşünüyoruz.  Çünkü icazede talebenin kendisine  icazet 

veren şeyhten  rivayetlerini işitmiş olma şartı yoktur.       

I.5.2. Muallak Hadisin Değeri 

Ta’lik isnadla ilgili bir kusurdur. Bu şekilde rivayet edilen muallak hadis de 

merdut hadisler arasında sayılmıştır. Bunun sebebi ise hazf edilen ravinin halinin 

bilinmemesidir. Fakat eğer muallak hadis başka bir tarikle hazfedilen ravinin ismi 

zikredilerek rivayet edilirse  sahih hadis olarak da sayılabilmektedir. Eğer ta’lik 

yapan kişi “Benim hazfettiğim ravilerin hepsi sika kişilerdir” derse  müphem bir 

ta’dil yapmış olur. Bu ise cumhura göre kabul edilmez. Hazfedilen kişinin isminin 

açıklanması gereklidir.569   Zira  hazf edilen ravinin başkaları tarafından cerh 

edildiğini bilmeyerek onu ta’dil etmiş olabilir. Bu sebeple hazf edilen ravinin cerh ve 

ta’dil yönünden durumunun anlaşılabilmesi için isminin açıklanması gerekmektedir. 

Yoksa ta’dil kabul edilmez.570   

Muallak hadis için zikredilen bu genel hükme, Buhârî söz konusu olunca bazı 

şartların eklendiğini görmekteyiz.    

İbnu’s-Salah’a göre Buhârî gibi kitabına aldığı hadisler için sahih olmayı şart 

koşmuş birisi, ravileri hazf ederek hadis rivayet ederse, hadisi hangi lafızlarla rivayet 

ettiğine bakılır. Eğer: “zade, rava, zakara, kale” şeklinde kesinlik bildiren cezm 

siğalarıyla  rivayet etmişse, isnadının onun yanında sabit olduğuna ve belli bir amaç 

için hazf edildiğine hükmedilir. Yok eğer “yurva, yuzkaru” gibi kesinlik bildirmeyen 

                                                                        
568 Hamidullah’ın bu görüşünün gerçekleri yansıtmadığı, hadis tahammul yollarından olan vicade ile 

rivayet edilmiş olan hadislerin kabul  edilmesinden de anlaşılmaktadır. Buna göre bir şeyhten 
dinlemeden  veya şeyhe dinletmeden veya herhangi bir şekilde icazet almadan kitaplardan hadis 
rivayet etmek caizdir. Şafiî’nin de aralarında bulunduğu bazı alimlerin bunu kabul etmiş olmaları, 
vicade ile hadis rivayet etmenin daha ikinci asırda bilinen ve kabul edilen bir yöntem olduğunu 
göstermektedir. Bkz. Sezgin, a.g.e., s. 123-124.  Krş.İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s. 178-180; 
Suyutî, Tedribu’r-Ravî, II, 58-61.  

569 İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 66; Tahir el-Cezairi, Tevcihu’n-Nazar, II, 554. 
570 Ahmed Naim, a.g.e., I, 158. 
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bir lafız ile rivayet etmiş ise isnadı söz götürür demektir. Çünkü bu tür tabirler zaif 

rivayetler için kullanılır.571   

Sözü edilen bu genel hükmün her zaman geçerli olduğunu söylemek mümkün 

olmamaktadır.  Buhârî’nin cezm siğasıyla  rivayet ettiklerinin bir kısmının ravisinin 

zaif olduğu belirtilmiştir. Ömer b. Ebi Seleme’den muallak olarak  rivayet ettiği  

hadisi572 örnek olarak zikretmek mümkündür. İbn Hacer, Ömer’in zaif olduğunu ve  

el-Camiu’s-Sahîh’te başka  rivayetinin bulunmadığını söylemektedir.573 Aynı şekilde  

Buhârî’nin “kale Davûd an İbrahim es-Sâiğ” diyerek rivayet etmiş olduğu muallak 

rivayetin isnadında yer alan İbrahim b. Meymûn es-Sâiğ’i de zikredebiliriz.574 Ebu 

Hatim, İbn Hacer’in sıka dediği bu zat için, “Kendisiyle ihticac edilmez” demiştir.575 

İsmini zikrettiğimiz bu ravilerin dışında İbn Hacer, çok sayıda muallak hadis ravisine 

yöneltilmiş olan tenkitleri, genelde reddetmek amacıyla,  Hedyu's-Sârî’de 

zikretmektedir576 ki, onun  Buhârî’nin ravilerini savunmak için verdiği cevaplar, 

tezimizin ikinci bölümünde görüleceği gibi, objektif bir bakış açısıyla verilmiş 

cevaplar olmayıp, tutarsızlıklar içermektedir.  Kanaatimizce  bütün bunlar, cezm 

siğasıyla gelen muallak  rivayetlerin hepsinin makbul sayılamayacağı anlamına 

gelmektedir. Ayrıca İbnu’s-Salah’ın cezm siğasıyla rivayet edilen muallak 

rivayetlerle ilgili olarak söylediklerinin  Buhârî’nin kitabının başka yerinde mevsul 

olarak zikrettiği rivayetler için geçerli olabileceği kabul edilebilse de, kitabının başka 

yerinde muttasıl isnadla zikretmedikleri için geçerli olamaz. Muhaddisin cezm 

siğasını kullanması hadisin sabit olduğunu göstermez. Eğer  Buhârî kitabnın hiçbir 

yerinde hadis için mevsul bir isnad zikretmediyse hadisin onun yanında sabit 

olduğuna nasıl hükmedilir. Onun hadisi isnadsız olarak zikretmesinin sebebini bu 

şekilde açıklamak tatminkar olmaktan uzak bir değerlendirmdir.   

İbnu’s-Salah,  Buhârî’nin Sahîh’te bazı haberleri temrîz siğasıyla da olsa  

rivayet etmiş olması, bunların bir aslının bulunduğunu göstermektedir, diyerek bu 

                                                                        
571 İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadis, s.24-25; İbn Hacer, a.g.e., s. 66.  
572 Bkz.  Buhârî, 79, İsti’zan, 25, (VII,135). 
573 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XI, 58. Ömer b. Ebi Seleme’yi cerh edenler için bkz. el-Mizzî, Tehzîbu’l-

Kemal, XXI, 375 vd.;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, VII, 401. 
574 Bkz.  Buhârî, 68, Talak, 20, (VI,173). 
575  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 635. 
576 Bkz.  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 635-640. 
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tabirle gelen muallak  rivayetleri de koruma altına almaya çalışmaktadır.577 Halbuki 

ileride değineceğimiz gibi temrîz siğasıyla gelenlerin bir kısmı oldukça problemlidir. 

Buhârî’nin bu tür problemli rivayetleri, temriz siğasıyla bile olsa, zikretmesinin 

sebebi, İbn Hacer’in belirttiği gibi,578 muhtemelen bu rivayetlerde dile getirilen 

hususları ihmal etmek istememesidir.  

I.5.3. Buhârî’nin Ta’likleri 

Buhârî’nin  el-Camiu’s-Sahîh’inin diğer hadis kitaplarına nispetle en garip 

tarafını ta’lik diye adlandırılan isnadsız haberler teşkil eder. Ahbaranâ ve haddesenâ 

tabirleriyle serd edilen haberlerin yanında, zekera, ravâ, kâle gibi tabirlerle isnadsız 

olarak alınan hadislerin hükmünün ne olduğu ve Buhârî’nin ahbaranâ, haddesenâ 

tabirlerinin yanında diğer muhaddislerce hemen hemen hiç baş vurulmayan diğer 

tabirleri sık sık  kullanmış olmasının sebebinin ne olduğu, bunların sonraki asırlarda 

Buhârî’ye izafe edilen  şartlara uygun olup olmadığı hadis edebiyatının en çok 

tartışılan konusu olmuştur. Buhârî’deki isnadsız haberler, 7397 kadar isnadlı hadise 

mukabil 1341 gibi bir rakamla kitabın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu şekilde 

rivayet edilen mevkuf ve maktu’ haberler bu rakama dahil değildir. Bunların içine 

Buhârî’nin bazı filologlardan aldığı malzemeler de girmektedir.579     

  İbn Hacer, Buhârî’nin ta’likleri ile ilgili olarak şerhinin mukaddimesi 

Hedyu’s-Sârî’de geniş açıklamalarda bulunmuştur. Onun açıklamalarını şöyle 

özetleyebiliriz:  

“O, muallak rivayetleri merfu ve mevkuf olanlarını ayırarak incelemektedir. 
Muallak olarak rivayet edilen merfu hadisleri de ikiye ayırmıştır: 1. el-Camiu’s-
Sahîh’in başka yerinde mavsul olarak rivayet edilmiş olanlar. 2. el-Camiu’s-
Sahîh’te hiç vasledilmemiş olan muallak rivayetler. 

Buhârî, tek tariki bulunan hadisi, içinde birden fazla hüküm bulunmasından 
dolayı tekrar etmesi gerektiğinde bazen mavsul bazen de uzatmamak endişesiyle 
muallak olarak rivayet etmektedir. Birinci gruba girenlerin muallak olarak  
rivayet edilmelerinin sebebi budur. 

İkinci gruba giren muallak hadislere gelince, bunların bir kısmı cezm siğası ile 
bir kısmı da  temrîz siğası ile rivayet edilmişlerdir.  

Cezm siğası ile rivayet edilen muallak  hadisler : Cezm siğasıyla gelen  
rivayetlerin kendisinden ta’lik yapılana nispetinin sahih olduğuna hükmedilir. 

                                                                        
577 İbnu’s-Salah,  a.g.e., s. 25. 
578  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 18. 
579 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 117. 
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Fakat bu şekilde rivayet edilen hadisin ravilerini araştırmak gerekir. Bunların bir 
kısmı Buhârî’nin şartlarına uymaktadır, bir kısmı da uymamaktadır. Ravileri 
şartlarına uygun  hadisleri muallak olarak rivayet etmesinin sebepleri şunlardır: 1.  
Buhârî, muallak rivayetin yerine geçecek başka bir hadisi mavsul olarak  rivayet 
etmesi sebebiyle ta’like baş vurmuştur. Muallak olarak  rivayet ettiği hadisi de 
ihmal etmemek için zikretmiştir. Fakat uzatma endişesiyle isnadını tam olarak 
zikretmemiştir. 2. Hadisi sema’ yolu ile almamış yahut şeyhinden işitip 
işitmediği konusunda şüpheye düşmüş veya şeyhinden müzakere esnasında 
işitmiş olabilir. Bu sebeple de hadisi muallak olarak  rivayet etmiştir. Bu gruba 
girenlerin çoğu şeyhlerinden rivayet ettiklerinden oluşmaktadır. Buna örnek 
olarak K. Vekale’de ةr\rه �hأ ªt ª\rj� ªh as±e d}¸ab فZt d}¸ab _»j·wا ªh نds»t لd� 
senediyle rivayet edilen “Rasulullah  (s.a.v.), beni Ramazan zekatını  muhafaza 
etmek için görevlendirdi...”580 hadisini zikredebiliriz. Buhârî, aynı hadisi 
Ku’ran’ın fazileti581 ve İblisin sıfatları582 ile ilgili olarak da rivayet etmektedir. 
Bu yerlerin hiç birinde "نds»t d}¸ab"  dememiştir. Buhârî’nin bu hadisi Osman’dan 
işitmediği anlaşılmaktadır. Zaten o, şeyhlerinden işitmediği bazı hadisleri rivayet 
ettiğinde  "نy~ لd�"    tabirini kullanmaktadır. Fakat daha sonra bu  hadisleri başka 
yerlerde şeyhiyle arasında yer alan vasıtayı da zikrederek rivayet etmektedir. Bu 
ifadeyle rivayet ettiklerinin hepsi bu şekilde açıklanamaz ve bunların tümünü 
şeyhlerinden işittiği söylenemez. Ayrıca bundan Buhârî’nin tedlis yaptığı da 
çıkarılamaz. Nitekim el-Hatîb el-Bağdadî ve başkaları "لd�"  lafzının, sadece bu 
tabiri sema’ yolu ile aldıkları  rivayetlerde kullanmayı adet edinenler için sema’a 
hamledilebileceğini bildirmişlerdir.  

Ravileri Buhârî’nin şartlarına uymayan hadislere gelince, bunların bir kısmı 
başkalarının şartlarına göre sahihtir, bir kısmı hasen olup hüccet olmaya 
uygundur, bir kısmı da zayıftır. Fakat zayıflık, ricalinden birindeki herhangi bir 
kusurdan değil, isnadındaki önemsiz bir kopukluktan )rjo\ عd¹[pا(  
kaynaklanmaktadır. Buhârî de bu hadisleri, kitabın aslındanmış gibi rivayet 
etmemek için böyle yapmıştır. 

 Başkasının şartına göre sahih olana örnek: Buhârî, K. Tahare’de Hz. Aişe’den 
“Hz. Peygamber (s.a.v.), her vakitte Allah’ı zikrederdi,” hadisini rivayet 
etmektedir.  Muslim, kendi şartlarına göre sahihtir dediği bu hadisi Sahîh’inde 
rivayet etmiştir.583 Hasen olana örnek olarak Behz b. Hakîm’in babasından onun 
da babasından rivayet ettiği “Allah, kendisinden utanılmaya insanlardan daha 
layıktır”584 hadisini zikredebiliriz. Bu, rivayeti Behz’den meşhur olmuş hasen bir 
hadistir ve Sunen sahiplerince rivayet edilmiştir.585 Başka yönden giderilmiş olan  
bir inkıta sebebiyle zayıf olan muallak  hadise örnek olarak ise K. Zekat’ta 
Tavus’un “Muaz b. Cebel, Yemenlilere arpa ve darının zekatı yerine elbise 
getirin dedi,”586 şeklindeki hadisini gösterebiliriz.  Bu hadisin isnadı Tavus’a 
kadar sahihtir. Fakat Tavus Muaz’dan işitmemiştir. 

                                                                        
580 Buhârî, 40, Vekale, 10, (III/63).  
581 Buhârî, 66, Fadailu’l-Ku’an, 10, (VI/104). 
582 Buhârî, 59, Bedu’l-Halk, 11, (IV/92). 
583 Muslim, 3, Hayz, 117, (I/282). 
584 Buhârî, 5, Gusül, 20, (I,73). 
585 Bkz. Ebu Davud, 30, Hammam, 2, (IV/304); Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebir, I, 199, II, 225. 
586 Buhârî, 24, Zekat, 33, (II,122). 
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 Muteahhir alimlerden bazıları, cezm siğası hadisin kendisinden ta’lik yapılana 
nispetinin sahih olduğunu gösterir şeklindeki hükme, Buhârî’nin  ªh ¾اa�t لd� 
 diyerek rivayet ettiği اªt uµ¿w أªt ms�� �h أ�h هr\rة ªt اw{�� ��� ا¾ j�t£ و ��_ �dل
“Peygamberleri üstünlük açısından birbirleriyle karşılaştırmayın” şeklindeki 
hadisi gerekçe göstererek itiraz etmişlerdir. Ebu Mesud ed-Dimeşki, Abdullah b. 
el-Fazl’ın bu hadisi Ebu Seleme değil de el-A’rac vasıtasıyla Ebu Hureyre’den 
aldığını söyleyerek buradaki rivayetin sahih olmadığını  belirtmiştir. Ebu Mesud, 
Buhârî’nin aynı hadisi başka yerde  ةr\rه �hأ ªt جrtÇا ªt uµ¿wا ªh ¾اa�t  isnadıyla 
rivayet ettiğini söyleyerek, görüşünü güçlendirmeğe çalışmıştır. Bu, merdud bir 
itirazdır. Kaide sahih olup bu itirazla nakzedilemez. Zira, Ebu Davut et-Tayalisî 
de bu hadisi Buhârî’nin yaptığı gibi Abdullah b. el-Fazl – el-A’rac – Ebu Hureyre 
isnadıyla rivayet etmiştir.587 Buna göre,  Ebu Mesud’un “Abdullah, hadisi  el-
A’rac’ten başka kimseden almamıştır,” şeklindeki itirazının geçersiz olduğu ve 
Abdullah’ın bu hadisi iki şeyhten rivayet etmiş olduğu ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Temrîz siğası ile rivayet edilen muallak hadisler: Bunların kendisinden ta’lik 
yapılana nispetinin sahih olduğuna hükmedilmez. Bu şekilde rivayet edilenler 
içinde sahih olanlar da olmayanlar da bulunmaktadır. Sahih olup Buhârî’nin 
şartına uygun olanlar oldukça azdır. O, kendi şartlarına uygun olan bu tür 
hadisleri mana ile rivayet ettiği zaman bu siğayı kullanmaktadır. Örnek olarak  و
 rivayetini \�آªt r اd�t ªhس ªt اw{�� ��� ا¾ j�t£ و ��_ ~� اm±�d¿h ��rw اd� wب
zikredebiliriz.  Buhârî, bu  hadisi mana ile  rivayet ettiği için temrîz siğası 
kullanmıştır. Başka bir yerde aynı  hadisi Ubeydullah b. el-Ahnes – İbn Ebi 
Muleyke – İbn Abbas isnadıyla “Hz. Peygamber  (s.a.v.) ashabından bir grup bir 
topluluğa uğradılar. O topluluğun içinde yılan tarafından sokulmuş biri vardı...” 
şeklinde mavsul olarak rivayet etmiştir. Hadiste sahabilerin o kişiye Fatiha 
suresini okuduklarını ve bu olay Hz. Peygamber’e  (s.a.v.)  anlatılınca O’nun da 
“ücret almaya en çok haklı olduğunuz şey Allah’ın kitabıdır” dediği geçmektedir. 
Görüldüğü gibi Buhârî  mana ile rivayet edince cezm siğası kullanmamıştır. 
Çünkü hadiste Hz. Peygamber’in Fatiha’yı okumalarını söylediği 
geçmemektedir. Sadece sahabeyi bunu yapmaktan nehyetmediği belirtilmektedir. 
Dolayısıyla buradaki hüküm O’nun  takririnden alınmaktadır.   

Buhârî, başka yerde zikretmediği bazı  hadisleri de temrîz siğasıyla  rivayet 
etmiştir. Bunların bir kısmı sahih olup onun şartlarına uymamaktadır. Bir kısmı 
hasendir. Bir kısmı da zayıf ve ferttir ama ilim ehlinin ameli onların 
muhtevalarına muvafıktır. Bu şekilde rivayet edilenler içinde  zayıflığı hiçbir 
şekilde giderilemeyenler de vardır. Sahih olup Buhârî’nin şartlarına uymayana 
örnek olarak onun K. Salat’da “Abdullah b. es-Saib’ten şöyle dediği 
zikredilmektedir )rآ�\( ”, diyerek rivayet ettiği, “Hz. Peygamber  (s.a.v.), sabah 
namazında Mu’minun suresini okudu. Musa ve Harun’dan ya da İsa’dan söz 
edilen yere varınca onu öksürük tuttu. Bunun üzerine rükua gitti,”  hadisini 
zikredebiliriz. Bu, Muslim’in sahih sayıp rivayet ettiği bir hadistir.588 Fakat 
isnadında yer alan bazı raviler Buhârî’nin şartlarına uygun değildirler. Bu sebeple 
de  hadisi temrîz siğasıyla  rivayet etmiştir. Hasen olana örnek olarak K. Buyu’da 
yer alan şu rivayeti zikredebiliriz: Osman b Affan’dan Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) 

                                                                        
587 Bkz. Ebu Davud et-Tayalisi, Musned, s. 312. 
588 Muslim, 4, Salat, 163, (I/336).  
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kendisine “sattığında ölçerek sat ve satın aldığında da ölçerek al” dediği 
zikredilmektedir. Darekutnî (ö.385/995), bu hadisi Abdullah b. el-Muğire 
tarikiyle Osman’ın mevlası olan Munkiz’den rivayet etmiştir.589 Munkiz 
Osman’dan rivayetlerinde güvenilirdir. Bunda Said b. el-Museyyeb de ona 
mutabaatte bulunmuştur. Ahmed b. Hanbel de Said b. el-Museyyeb tarikiyle bu 
hadisi rivayet etmiştir.590 Fakat onun isnadında İbn Lehi’a bulunmaktadır.  Aynı  
hadis, İbn Ebi Şeybe’nin Musannef’inde Ata vasıtasıyla Osman’dan rivayet 
edilmiştir.591 Onun isnadında da inkıta vardır. Hadis bu yönlerden desteklendiği 
için hasendir. Başka yönden desteklenmeyen fakat ilim ehlinin ameline muvafık 
olan zayıf hadise örnek olarak Buhârî’nin “Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) borcu 
vasiyetten önce verdiği zikredilmektedir,”592 şeklindeki sözünü verebiliriz. 
Tirmizî, bu hadisi Ebu İshak – el-Haris – Ali isnadıyla mavsul olarak rivayet 
etmektedir.  el-Haris zayıf bir ravidir. Tirmizî de bu hadisin  sadece zikredilen 
tarikle bilindiğini ifade ettikten sonra ilim ehlinin tümüne göre uygulamanın bu 
şekilde olduğunu da belirtmiştir.593  Hiçbir yönden desteklenmeyen zayıf 
rivayetler ise Buhârî’de oldukça az bulunmaktadır. Buhârî, bu tür hadisleri 
zikrettikten sonra, bundan önceki gruba girenlerin hilafına, zayıf olduklarını 
bizzat kendisi belirtmektedir. Örnek olarak onun “Ebu Hureyre’den merfu’ 
olarak, imam (farzı kıldığı) yerinde nafile namaz kılmaz, dediği zikredilmektedir 
ki bu sahih değildir,” sözünü verebiliriz. Bu, Ebu Davud’un Leys b. Ebi Suleym 
– el-Haccac b. Ubeyd – İbrahim b. İsmail – Ebu Hureyre isnadıyla rivayet ettiği 
bir hadistir.594 Leys, zayıf bir ravidir.  Şeyhinin şeyhi de meçhuldür.” 595 

İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî’den özetle naklettiğimiz gibi, el-Camiu’s-Sahîh’te 

cezm ve temrîz siğalarıyla rivayet edilen merfu rivayetlerin hükümlerini sıraladıktan 

sonra Nevevî’den bununla ilgili şunları nakletmektedir: Hadisçiler bu iki siğanın 

kullanımına çok dikkat etmişlerdir. Zayıf olan bir şeyin cezm siğasıyla rivayet 

edilmemesi gerekir. Çünkü bu, hadisin kendisinden ta’lik yapılana nispetinin sahih 

olduğunu göstermektedir. Bu yüzden de sadece sahih rivayetlerde kullanılmalıdır. 

Fakihler ve başka musannifler  buna dikkat etmemişlerdir. Beyhakî, sahih  

rivayetlerde “yuzkaru, yurva”, zaif  rivayetlerde “kale, rava” tabirlerini kullanmanın 

çirkin bir tesahül olduğunu belirtmiştir. Buhârî, bu tabirleri çok dikkatli ve yerinde 

kullanmıştır. Buradan da Buhârî’nin “el-Camiu’s-Sahîh’e sadece sahih hadisleri 

aldım” sözüyle isnadını zikrettiği hadisleri kast ettiği anlaşılmaktadır.596   

                                                                        
589 Dârekutnî, Sunen, III, 8. Burada Munkiz Suraka’nın mevlası olarak zikredilmektedir. 
590 Ahmed b. Hanbel, Musned, I, 62, 75. 
591 İbn Ebi Şeybe’nin Musannef’inde farklı bir ibareyle bu anlamda bir rivayet bulunmaktadır. Fakat 

rivayet Ata vasıtasıyla değil de el-Hakem vasıtasıyla gelmektedir. Bkz. Musannef, IV, 385. 
592 Buhârî, 55, Vasaya, 9, (III,189). 
593 Tirmizî, 27, Feraiz, 5, (IV/416), 28, Vasaya, 6, (IV/435). 
594  Ebu Davud, 2, Salat, 189, (I/264). 
595 Bkz. İbn Hacer , Hedyu’-Sârî, s. 18-20. 
596 İbn Hacer,  a.g.e., s. 20. Krş. en-Nevevî, Ma Temessu İleyhi Hacetu’l-Karî li Sahîhi’l-İmam el-

Buhârî, 89-90. 
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İbn Hacer, Buhârî’nin mevkuf olan muallak rivayetleri ile ilgili olarak da 

şunları söylemektedir:  “Buhârî, şartlarına uymasa da kendisine göre sahih olanları 

cezm siğası ile rivayet etmektedir. İsnadında zaif bir ravi bulunanları veya kopukluk 

söz konusu olanları ise, başka bir tarikle rivayet edilmekle veya söyleyen kişiye 

aidiyeti meşhur olmakla bu kusurları giderilenler hariç, cezm siğası ile rivayet etmez. 

Buhârî, mevkuf olarak rivayet ettiği sahabe ve tabiunun fetvalarını ve  çok sayıda 

ayetin tefsiri ile ilgili sözlerini, isti’nas ve ihtilaflı konularda seçtiği görüşü 

desteklemek için, zikretmektedir.  

Buhârî’nin kitabında zikrettiklerini, bab başlıklarında ve babın içinde rivayet 

edilenler (kendisi için bab başlığı konulmuş olan) diye iki kısma ayırmak 

mümkündür.  Buhârî’nin amacı sahih ve mavsul hadisleri toplamaktır ki onlar da bab 

içinde zikredilenlerden ibarettir. Arz ve mutabaat için zikredilen mevkuf “eser”ler 

(sözler), muallak hadisler ve hatta ayetler ise başlık oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Bunları kendi aralarında  veya hadislerle karşılaştırdığımızda bir kısmı açıklayan bir 

kısmı da açıklanan, hatta bir kısmı da kendisi için başlık konulmuş olanlardan 

olmaktadır. Fakat gerçek amaç kitabın aslı olarak zikredilen rivayetlerdir.”597  

İbnu’s-Salah, sahihin şartlarına uymayan muallak rivayetlerin Sahîh-i  

Buhârî’de az bulunduğunu ve bunların da bab başlıklarında geçtiğini 

söylemektedir.598 Bu görüşe katılmayan  İbn Hacer bu tür  rivayetlerin Sahîh-i   

Buhârî’de çokça bulunduğunu belirtmiştir.599  

İbn Hacer, ta’liklerle ilgili yukarıda naklettiğimiz kaidelere yöneltilen bazı 

tenkitleri de dile getirip cevaplamaktadır. Cevaplamaya çalıştığı tenkitlerden biri, 

“Buhârî, tek isnadla gelmiş ve isnadında ta’n edilmiş ravi bulunan rivayetleri de cezm 

siğasıyla rivayet etmiştir,” şeklinde yapılan  tenkittir. O, bu tenkide şu şekilde cevap 

vermektedir: “Buhârî’nin bu ilimdeki yeri bellidir.O, Cerh ve Ta’dil ilminde sözü en 

geçerli olan kişidir. Buhârî, başkasının cerh ve ta’dilinde farklı kanaat belirttikleri bir 

kişinin sika olduğunu söylerse  Buhârî’nin sözü tercih edilir. Çünkü o müctehit bir 

imamdır. Ayrıca cezm siğasıyla rivayet ettiklerinin hepsi Cami’inde riayet ettiği ve 

sıhhatin en üst derecesini oluşturan şartlarına uygundur da demiyoruz. Zaten eserini 

                                                                        
597 İbn Hacer,  a.g.e.,  s. 21. 
598 İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadis, s. 26. 
599 İbn Hacer, en-Nuketu alâ Kitabi İbni’s-Salah, s. 88. 
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inceleyen onun zayıf bir isnattan başka tariki bulunmayan bir hadisi cezm siğasıyla 

rivayet ettiğini göremez. Bırakın merfu rivayetleri, mevkuf olup da hiç kimsenin 

tashih etmediği bir hadisin bile eserinde yer aldığını görmek mümkün değildir.”600  

İbn Hacer, böyle demesine rağmen kendisi de  Buhârî’nin  hadisini cezm siğası 

ile muallak olarak  rivayet ettiği Ömer b. Ebi Seleme’nin zaif olduğunu 

belirtmektedir.601 Zaten bu zat, Şu’be, Yahya b. Main, Nesâî, er-Râzî, İbnu’l-Cevzi 

vb. çok sayıda alim tarafından cerh edilmiştir.602 Ayrıca İbn Hacer,  Buhârî’nin Ömer 

için “O, saduktu ancak bazı hadisleri karıştırmıştır,” dediğini nakletmektedir.603 

Dolayısıyla  Buhârî’nin  el-Camiu’s-Sahîh’te zikrettiklerinin hepsinin, İbn Hacer’in 

“Buhârî’nin söyledikleri mukaddemdir,” şeklindeki yaklaşımıyla değerlendirmenin 

doğru olmadığını düşünüyoruz. Kendisi de bunun farkına vardığı için zaman zaman 

bu tür tenkitlerde bulunmaktadır. 

İsnadında ta’n edilmiş ravi bulunmasına rağmen  el-Camiu’s-Sahîh’te cezm 

siğasıyla zikredilen bir rivayet de şöyledir: Buhârî,  Hz. Peygamber’in  (s.a.v.), Zeyd 

b. Sabit’e İbranice yazmayı öğrenmesini emrettiğini belirten   hadisi Zeyd’in oğlu 

Hârice’den cezm siğasıyla muallak olarak  rivayet etmektedir.604  el-Camiu’s-

Sahîh’te sadece muallak olarak  yer alan bu  hadisin  kaynaklarını İbn Hacer  

zikretmektedir.  Hadisin bütün tarikleri Abdurrahman b. Ebi’z-Zinâd’da 

birleşmektedir. Abdurrahman, hadisi babası Ebu’z-Zinâd tarikiyle Hârice b. 

Zeyd’den rivayet etmiştir.  Hadis,  Abdurrahman’dan farklı kişilerce  rivayet 

edilmiştir. Fakat Ebu’z-Zinâd’dan  Abdurrahman dışında  rivayet eden olmamıştır. 

Abdurrahman ise cerhe uğramış  bir ravidir.  Ahmed b. Hanbel, İbn Main, Ali b. el-

Medînî, Ebu Hâtim er-Râzî ve en-Nesai’den,  Abdurrahman’ın zayıf olduğu,  

hadisiyle ihticac edilemeyeceği ve muzdaribu’l-hadis  olduğu nakledilmiştir. İbn 

Hacer, onun sadûk biri olduğunu ve Bağdat’a gittikten sonra hıfzının değiştiğini 

belirtmiştir.605 O, el-‘İclî606 ve Tirmizî’nin Abdurrahman’ı sika saydıklarını 

                                                                        
600 İbn Hacer, Tağliku’t-Ta’lik, II, 11. Krş. Sezgin, a.g.e., s. 120. 
601 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XI, 58. 
602 Bkz. Nesâî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, thk. Mahmut İbrahim Zayid, Daru’l-Va’y, Halep, 1369, s. 82; 

İbn Adî, el-Kamil fi Duafai’r-Ricâl, V, 39; İbnu’l-Cevzî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, thk. Abdullah 
el-Kâdî, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1406, II, 210; ez-Zehebî, Mizanu’l-İ'tidal, V, 242; el-
Muğnî fi’d-Duafa, thk. Nurettin Itr, byy., tsz., II, 468.  

603 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, VII, 401. 
604 Buhârî, 93, Ahkam, 40, (VIII,120). 
605 İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, thk. Abdulvehhab Abdullatif, Beyrut, 1975, I, 480. 
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belirttikten sonra, “Neticede, hakkında ihtilafa düşülmüş biridir ve rivayetinde yalnız 

kaldığı hadisin sıhhatine hükmedilemez. Onun  rivayeti ancak hasen olabilir,” 

demiştir.607 “Cezm siğasıyla rivayet edilenler sahihtir” şeklindeki genel hüküm 

zikrettiğimiz örnek sebebiyle de itiraza uğramıştır. İbn Hacer, sözkonusu  hadisin 

mutabiinin bulunmadığının iddia edildiğini belirttikten sonra, kendisinin  

Abdurrahman  hadisi için bir mutabi bulduğunu söylemektedir. O, mutabi olarak, 

A’meş’in Sâbit b. Ubeyd tarikiyle Zeyd b. Sâbit’ten “Rasulullah  (s.a.v.), ona 

Süryanice öğrenmesini emretti” şeklindeki hadisi zikretmektedir.  İbn Hacer, ikinci 

hadisin Abdurrahman  hadisi için mutabi olduğunu göstermek amacıyla şöyle bir 

değerlendirmede bulunmuştur: “Sâbit’in anlattığı ile Hârice’nin anlattığı aynı şey 

olabilir. Çünkü Yahudilerin yazısını öğrenen onların dilini de öğrenir. Onların dili ise 

Süryanice’dir. Gerçekte ise Yahudilerin dili İbranice’dir. Dolayısıyla Zeyd, ihtiyaç 

duyduğu için her iki dili de öğrenmiş olabilir.”608   

Bu yorum,  İbn Hacer’in söylediklerini desteklememektedir. Çünkü mutabi 

olarak zikrettiği  hadis ile Abdurrahman’ın hadisi birbirinden farklıdır. Bu sebeple de 

burada bir mutabaatten söz etmek mümkün görünmemektedir. Ayrıca iddiasını 

desteklemek amacıyla yaptığı yorumun da çelişkiler içerdiği açıkça görülmektedir.  

İbn Hacer’in  sözünü ettiği diğer bir tenkit ise şöyledir: “Buhârî, kendi 

şartlarına göre veya başkasının şartlarına göre sahih olan bazı şeyleri temrîz siğasıyla 

rivayet etmiştir. Bunların bir kısmını sahihinde vasletmiş, bir kısmını da 

vasletmemiştir.”609 İbn Hacer, buna da şu şekilde cevap vermektedir:  

“Buhârî, Sahîh’inin başka yerinde tahric ettiği muallak hadisi ihtisar ettiği veya 

hıfzından mana ile rivayet ettiği zaman böyle yapmaktadır. Dolayısıyla buradan 

ihtilaflı konularda her iki şeklin de caiz olduğu çıkarılamaz. Kitabının başka yerinde 

tahric etmediklerinin ise inkıta, ızdırap  veya zafiyet gibi  hadisi tashih edenin 

bilmediği bir illeti söz konusu olabilir.  Ayrıca temrîz siğasının sahih için de 

                                                                                                                                                                                                           
606 Bkz. el-‘İclî, Tarihu’s-Sikât, thk. Abdu’l-Mu’tî Kal’acî,Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1984, s. 

292. 
607  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XIII, 231-232. Abdurrahman hakkında vuku bulan cerh için bkz. en-

Nesaî, ed-Duafa ve’l-Metrukîn, s. 68; İbn Adî, el-Kamil fi Duafai’r-Rical, IV, 274; İbnu’l-Cevzî, 
ed-Duafa ve’l-Metrukîn, II, 93; el-Mizzî, Tehzibu’l-Kemal, XVII, 95-98; ez-Zehebî, Mizanu’l-
İtidal, IV, 300;  İbn Hacer, Tehzîbu’-Tehzîb, VI, 155-156. 

608  İbn Hacer,  a.g.e., XIII, 231. 
609  Sezgin, a.g.e., s. 120. Krş. İbn Hacer, Tağliku’t-Ta’lik, II, 11. 
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kullanıldığı söylenmiştir. Kanaatimizce  Buhârî, temrîz siğasını sadece illetli – illeti 

kâdih olmazsa bile - olan rivayetler için kullanmıştır.”610   

Buhârî’nin mana ile rivayet ettiği muallak  hadisleri  sahih olmalarına rağmen 

temrîz siğasıyla zikretmesinin sebebinin, mana ile rivayetin cevazı hakkındaki ihtilaf 

olduğunu belirten  İbn Hacer,611 “Temrîz siğası zayıf  rivayetlere has değildir. Cezm 

siğasının hilafına bazen sahih  rivayetler için  de kullanılır. Cezm siğası ise sadece 

sahih  rivayetler için kullanılır,” demektedir.612 Kanaatimizce bu sözleri,  Tağliku't-

Ta'lik’te söyledikleriyle çelişmektedir. Yukarıda naklettiğimiz gibi adı geçen 

kitabında  Buhârî’nin  temrîz siğasını sadece illetli  rivayetler için kullandığını iddia 

ederken  Fethu'l-Bârî’de bu iddiasının tersine bu siğanın sahih  rivayetler için de 

kullanılabileceğini belirtmektedir.   İbn Hacer’in konuyla ilgili bir diğer çelişkisi ise 

şudur: O, burada, cezm siğasının sadece sahih  rivayetler için kullandığını 

belirtmesine rağmen,  Tavus’tan muallak olarak  rivayet edilen: “Muaz b. Cebel, 

Yemenlilere arpa ve darı yerine zekat olarak elbise getirin. Bu, sizin için daha kolay  

Hz. Peygamber  (s.a.v.) ve ashabı için de daha yararlıdır,”613 hadisini  “Buhârî cezm 

siğası ile  rivayet ettiği için sahihtir” diyenlerin görüşünü reddetmiş ve şöyle 

demiştir: “Bu ta’likin isnadı, Tavus’a kadar sahihtir. Fakat Tavus bunu Muaz’dan 

işitmiş değildir. Bu sebeple de rivayet munkatidir.  Buhârî, bunu cezm siğasıyla  

rivayet etmiştir, dolayısıyla sahihtir, diyenin sözüne aldanma.  Buhârî’nin cezm 

siğasını kullanması sadece  isnadın kendisinden ta’lik yapılana kadar sahih olduğunu 

göstermektedir. Geri kalan kısmının sahih olduğunu göstermez.  Fakat  Buhârî’nin  

hadisi delil olarak arzetmesi  rivayetin onun nezdinde kuvvetli olmasını gerektirir. 

Babta zikrettiği  hadisler bu muallak  rivayeti onun nazarında kuvvetlendiriyor 

gibidir.”614 es-Sehavi de bu rivayetteki problemin ricalinden kaynaklanmayıp 

isnaddaki kopukluktan kaynaklandığını belirterek hocasının görüşünü 

desteklemektedir.615   

                                                                        
610  Sezgin, a.g.e., s. 120. Krş. İbn Hacer,  a.g.e., II, 11.  
611  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, I, 149. 
612  A.g.e., II, 261.  
613  Buhârî, 24, Zekat, 33, (II,122). 
614  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, III, 398. Ayrıca bkz.  Tağliku't-Ta'lik, III, 13. 
615  es-Sehâvî, Fethu’l-Muğis, I, 68. 
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 İbn Hacer cezm siğasının  rivayetin kuvvetine delalet ettiğini söylerken616 de 

yukarıda naklettiğimiz, cezm siğası sadece sahih  rivayetler için kullanılır, şeklindeki 

kaidenin de genel geçer olmadığını göstermiş olmaktadır. Tavus’tan yapılan ta’likte 

olduğu gibi cezm  siğası bazen de  hadisin sahih olmasa da kuvvetli bir kaynağının 

olduğunu göstermek için kullanılmıştır. 

Buhârî, Cabir b. Abdullah’ın Abdullah b. Uneys’ten bir hadis almak için bir ay 

süren bir yolculuk yaptığını cezm siğasıyla zikretmiştir.617  İbn Hacer, sözkunusu 

hadisin “Allah, kıyamet gününde insanları çıplak olarak haşredecektir...”  hadisi 

olduğunu belirtmektedir.  Buhârî, hadisin  “Allah insanları haşreder ve onlara 

yakında olanların işittiği gibi uzakta olanların da işitebildiği bir sesle ‘Mülkün sahibi 

Benim, hesaba çekecek olan Benim’ diye seslenir”618 kısmını K. Tevhid’de  

“Cabir’den Abdullah b. Uneys’in  Hz. Peygamber’i  (s.a.v.) şöyle derken işittiği 

zikredilmektedir,” şeklinde rivayet etmiştir. İbn Hacer, hadisin değişik tariklerini 

zikredip her birinin problemlerini açıklamaktadır. O, muteahhir alimlerden 

bazılarının buna bakarak “Bu,  Buhârî’nin cezm siğasını sahih  rivayetler için 

kullandığı, temrîz siğasını ise illetli  rivayetler için kullandığı şeklindeki meşhur 

kaideyi nakzetmektedir” dediklerini nakletmekte ve bu iddianın merdut olduğunu 

şöyle açıklamaktadır: “Bu merdut bir iddiadır. Allah’a hamd olsun ki kaide nakz 

olmuş değildir.  Buhârî’nin değerlendirmesi bu şekilde yapılan itirazlardan daha 

dikkatlidir (incedir). O, yolculuktan söz ederken cezm siğasını kullanmıştır. Çünkü  

rivayetin isnadı hasen olup başka yönlerden de desteklenmektedir.  Hadisin 

metninden bir kısmını zikredince ise cezm siğasını kullanmamıştır. Çünkü sesin 

Allah’a nisbeti tevekkuf edilen konulardan olup te’vile muhtaçtır. Bu sebepten de 

başka yönlerden desteklense bile tarikleri ihtilaflı olan bir hadis ile bu konuda iktifa 

etmemiştir. Buradan da  Buhârî’nin ilminin şeffaflığı, görüşünün inceliği ve 

tasarrufunun güzelliği ortaya çıkmaktadır.”619  

 İbn Hacer, burada yapılan itirazlara cevap verirken kullanılan siğalarda 

teolojik (kelâmî) bazı endişelerin de belirleyici olduğunu göstermiş olmaktadır. 

Bunun doğru olma ihtimali vardır. Çünkü  Buhârî eserini teolojik tartışmaların yoğun 

                                                                        
616  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 57-58. 
617  Buhârî, 3, İlim, 19, (I,27). 
618  Buhârî, 97, Tevhid, 32, (VIII,194). 
619  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, I, 230-1. 
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olduğu bir dönemde telif etmiştir. Dolayısıyla kullandığı kelimeleri seçerken bu tür 

hassasiyetleri göz önünde bulundurmuş olması muhtemeldir. Kitabının bazı 

bölümlerinde bu tür tartışmaları ele alması da bu ihtimali güçlendirmektedir.   

  İbn Hacer, Buhârî’nin temrîz siğasını bazen de herhangi bir babta  rivayet 

ettiği  hadislerin sıhhat derecelerinin farklı olduğunu göstermek amacıyla 

kullandığını belirtmiştir. Buna göre o, temrîz siğasıyla  rivayet ettiği hadisin 

kendinden önce  rivayet ettiği  hadisten daha aşağıda bir derecede olduğunu ima 

etmiş olmaktadır.620  İbn Hacer, bu kanaatini  Buhârî’nin K. Nikah’ın 92. babında 

Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) eşlerinden bir ay ayrı kaldığını anlatan  hadisi Enes’ten 

mavsul olarak   rivayet ettikten sonra 93. babın başında “Muaviye b. Hayde’den 

zikredilmektedir ki” diyerek hadisin bir kısmını zikredip, “Birincisi daha sahihtir,” 

demesi üzerine dile getirmektedir.     

Sonuç olarak  İbn Hacer’in Buhârî’nin kitabının başka yerinde mevsûl olarak 

rivayet ettiği muallak hadislerle ilgili açıklamalarının tatminkar olduğu söylenebilse 

de, Buhârî’nin kitabının hiçbir yerinde mevsûl olarak zikretmediği hadislerle ilgili 

açıklamalarının Buhârî’nin bu tür rivayetleri eserinde zikretmesinin sebeplerini açığa 

kavuşturmada yeterli olmayıp çelişkiler içerdiği görülmektedir.  

I.5.4.“kâle lenâ”, “kâle lî”, “kâle fulânun” Tabirleri 

Buhârî’nin ta’likleri  ile ilgili olarak üzerinde durulan bir nokta da “kâle lenâ, 

kâle lî, zâdenâ, zâdenî, zekere lenâ, zekere lî” şeklinde kullandığı tabirlerdir. Bazı 

müellifler  Buhârî’nin bu tür tabirlerle rivayet ettiklerinin de muallak olduğunu 

belirtmişlerdir. İbn Hacer ise bu şekilde  rivayet edilen hadislerin muttasıl olduklarını 

ve bu tabirlerin de ittisala açıkça delalet ettiklerini belirtmektedir.621 Ebu Ca’fer b. 

Hamdan (ö.272/885) bu tabirlerin arz ve münavele anlamına geldiğini belirtmiştir. 

Ebu Abdullah b. Mende (ö.397/1006) ise “kâle lenâ” tabirinin rivayetin icaze ile 

alındığına delalet ettiğini söylemiştir. Bu  görüşlere göre, bu tabirlerle gelen 

rivayetlerin muttasıl hükmünde olacağını belirten İbn Hacer, bazı alimlerin, “Buhârî, 

bu tabirleri şeyhlerinden müzakere esnasında aldığı rivayetler için kullanmıştır,” 

dediklerini de nakletmektedir. Bütün  bunların zorlama yorumlar olduğunu belirten  

İbn Hacer, şöyle demektedir: “Buhârî, bu tabirleri ve başkalarını belli bir gaye için 
                                                                        
620  A.g.e., IX, 375. 
621  İbn Hacer,  Tağliku't-Ta'lik, II, 10. 
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kullanmıştır. O, bu tabirleri sadece mutabaat, şevahid veya mevkuf hadisler için 

kullanmıştır. Sahîh’te  kâle lenâ şeklinde rivayet ettiklerinin çoğunu diğer eserlerinde 

haddesenâ diyerek rivayet etmektedir. Bunun tam tersi de söz konusu olmaktadır. 

Eğer Buhârî’ye göre bu tabirler icaze, münavele veya mükatebe anlamına geliyorsa, 

herhangi bir açıklama yapmadan haddesenâ demesi caiz olmazdı.622 

 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî’de ise,  Buhârî’nin “kâle lî İsmail”623 demesi üzerine  

Buhârî’nin bu tabiri mavsul olarak  rivayet ettiği mevkuf rivayetler için veya  şartına 

uymayan merfu  rivayetler için kullandığını belirtmiştir.624 Buhârî’nin “kâle Hişâm” 

diyerek  rivayet ettiği  hadisi değerlendirirken ise onun   bazı hadisleri bu tabirle  

rivayet etmesinin sebeplerini şöyle açıklamıştır:  “Bu tabirle  rivayet ettiği hadislerin  

bir kısmını  el-Camiu’s-Sahîh’in içinde veya başka eserinde sema’ı belirten ifadelerle  

rivayet etmiştir.  el-Camiu’s-Sahîh’in başka yerinde muttasıl olarak sema’a delalet 

eden ifadelerle  rivayet ettiklerini “kâle fulânun” tabiriyle zikretmesinin sebebi  

tekrar yapmaktan kaçınmasıdır.  el-Camiu’s-Sahîh’in dışında bu şekilde  rivayet 

ettiklerini  el-Camiu’s-Sahîh’te “kâle fulânun” diyerek zikretmesinin sebebi ise 

isnadda yer alan bazı ravilerin kusurundan ötürü şartlarına uymaması veya  hadisin 

mevkuf olmasıdır.  “kâle fulânun”  tabiriyle  rivayet ettiklerinin bir kısmını başka 

yerde kendisiyle şeyhi arasındaki vasıtayı açıklayarak  zikretmektedir.  Bu gruba 

girenleri “kâle fulânun” tabiriyle  rivayet etmesinin sebebi de tekrardan kaçınmaktır. 

Bunu da daha çok kendisinden fazla  rivayette bulunmadığı hocalarından aldıklarında 

yapmıştır.  “kâle fulânun”  diyerek  rivayet ettiklerinin bir kısmını ise Sahîh’in başka 

yerinde zikretmemiştir.”625    

 Buhârî, kullandığı bu tabirler sebebiyle tedlîs yapmakla suçlanmıştır. Ebu 

Abdullah b. Mende,   imamların kirâ’e, sema’, munâvele ve icaze konusundaki 

ihtilaflarını ele aldığı eserinde  Buhârî’nin Sahîh’inde kullandığı “kâle lenâ fulânun” 

tabirinin icaze, “kâle fulânun” tabirinin ise tedlîs ifade ettiğini belirtmiştir. O, bu 

söylediklerinin Muslim için de geçerli olduğunu söylemiştir.626   

                                                                        
622  Sezgin,  a.g.e., s.119. Bkz. İbn Hacer, a.g.e., II, 10. 
623  Buhârî, 68, Talak, 23, (VI,175). 
624  Fethu'l-Bârî, IX, 541. 
625  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 65. 
626 Sezgin,  a.g.e., 121. Bkz. el-İrâkî, et-Takyîd ve’l-İdâh, s. 37;  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 65; es-

Sehâvî, Fethu’l-Muğis, I, 71.  
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İbn Mende’ye bu görüşünde tabi olan kimsenin bulunmadığını belirten Hafız 

el-İrâkî (ö.806/1403), Muslim’i de Buhârî gibi göstermiş olmasının İbn Mende’nin 

görüşünün geçersizliğinin delili olduğunu belirtmiştir. Çünkü Müslim, 

mukaddimenin dışında hiçbir şeyhinden “kâle fulânun” diyerek  rivayette 

bulunmamıştır. İbn Mende’nin bu hususa dikkat etmeden böyle bir genellemede 

bulunması onun görüşünün zayıflığını göstermektedir.627 

Buhârî’nin, kullandığı bu tabirlerden ötürü  müdellis sayılamayacağı kesin 

olarak belirtilmiştir.628 Fakat bu, onun bu tür tabirlerle  rivayet ettiği hadisleri  

tenkide uğramaktan kurtaramamıştır. “kâle Haccâc b. Minhâl” diyerek Cundub’tan 

rivayet ettiği  yaralı bir adamın intihar etmesiyle ilgili hadisini629 örnek olarak 

zikredebiliriz.630 Haccâc b. Minhâl,  Buhârî’nin hocasıdır.  Buhârî, ondan bazı 

hadisler işitmiştir. Sözkonusu  hadis,  Buhârî’nin ondan işittiği hadislerden değildir. 

Çünkü o, Sahîh’in başka yerinde aynı  hadisi Haccâc ile arasındaki vasıtayı 

zikrederek  rivayet etmektedir.631 Buhârî’nin bu yaptığı tedlîstir. Çünkü hocasından 

işitmediği bir hadisi  rivayet etmektedir. el-İrâkî de böyle dedikten sonra  Buhârî’nin 

şeyhlerinden yaptığı ta’liklerin sema’a hamledilmeyeceğini ifade etmekte ve bunun 

gerçekte tedlîs olmadığını şu şekilde açıklamaya çalışmaktadır: Buhârî’nin bu  hadisi 

munavele ile veya müzakere esnasında Haccâc’tan almış olduğu ve başkası 

vasıtasıyla da ondan işitmiş olduğu söylenebilir.  Bu sebeple de  hadisi doğrudan 

Haccâc’tan  rivayet edince ittisale açıkça delalet eden bir tabir kullanmayı hoş 

görmemiştir.  Aradaki vasıtayı zikredince ise haddesenâ tabirini kullanmıştır. Buna 

göre  Buhârî’nin  yaptığı tedlîs olarak nitelendirilemez. Cezm siğası kullandığı için 

de her halükarda sıhhatine hükmedilir.632 el-İrâkî, zikrettiği ihtimalin  İbnu’s-

Salah’ın açıkladıklarına uymadığını da belirtmektedir.633 Daha önce belirttiğimize 

göre İbnu’s-Salah’a göre bunlar muttasıl hükmündedir. Ayrıca  İbn Hacer de yukarda 

geçtiği gibi, bu tür tabirlerin ittisale delalet ettiğini söylemiştir.   

                                                                        
627 el-İrâkî,  a.g.e., s. 37. 
628  A.g.e., ay;  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 18. 
629  Buhârî, 23, Cenaiz, 84, (II,99). 
630   Sezgin, a.g.e., s. 131. 
631  Buhârî, 60, Ehadisu’l-Enbiya, 50, (IV,146). 
632  el-İrâkî, et-Takyîd ve’l-İdâh, s. 91. Krş. Sezgin, a.g.e., s. 131. 
633  el-İrâkî, a.g.e., ay. 
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 Buhârî, “kâle Hişâm b. Ammâr haddesenâ Sadaka b. Hâlid” diyerek  rivayet 

ettiği, çalgıların haram olduğunu anlatan hadis634 dolayısıyla da tenkit edilmiştir.  İbn 

Hazm (ö.456/1063), isnadındaki inkıta sebebiyle hadisin sahih olmadığını ve Buhârî 

ile Sadaka b. Halid arasında ittisalin sağlanamamış olduğunu belirtmiştir.635  İbn 

Hazm’ın bu iddiasında hatalı olduğunu belirten İbnu’s-Salah,  hadisin sahihin 

şartlarına uygun olduğunu ve isnadında kopukluk bulunmadığını,  Buhârî’nin bu tür 

bazı hadisleri muallak olarak  rivayet etmesinin  hadisi Sahîh’inin başka yerinde 

muttasıl olarak  rivayet etmesinden  ya da başka sebeplerden kaynaklandığını 

söylemiştir.636 İbn Hacer, İbnu’s-Salah’ın zikrettiğimiz gerekçesinin bu  hadis için 

sözkonusu olmayacağını ima edercesine, bu hadisin  Buhârî’nin başka yerde 

zikretmediği hadislerden olduğunu belirttikten sonra başlangıçta  hadisin bu şekilde  

rivayet edilmesinin sebebini çözemediğini, fakat daha sonra bunun Hişâm’ın 

sahabinin isminde tereddüt etmesinden kaynaklandığı kanaatine vardığını ifade 

etmektedir.637 Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr’de  hadisin maruf  rivayetinin Ebu Malik’ten 

geldiğini belirtmiştir.638  Onun el-Camiu’s-Sahîh’te iki yerde “kâle”639 iki yerde de 

“haddesenî”640 diyerek kendisinden dört tane  hadis  rivayet ettiği hocası Hişâm, 

sözkonusu hadisin sahabi ravsinin Ebu Âmir mi yoksa Ebu Malik mi olduğunda 

tereddüt etmiştir. İbn Hacer de hocası el-İrâkî’nin yukarıdaki örnekte söylediklerinin 

aynısını bu  hadis için söylemiş  ve  Buhârî’nin  hadisi doğrudan rivayet etmiş 

olmasının önemli olmadığını,  rivayetin,  tedlîs görüntüsü vermesine rağmen, cezm 

siğasıyla  geldiği  için sahih olduğunu belirtmiştir.641  

Buhârî, kullandığı bu tabirlerin ne anlama geldiği konusunda bir açıklamada 

bulunmadığı için ilim adamları farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Bu sebeple İbn 

Hacer’in bu tabirlerle ilgili yapılan bazı yorumları ret ettiğini görmekteyiz. Onun 

verdiği cevaplar kadar ret ettiği görüşlerin de doğru olma ihtimali bulunduğu 

kanaatindeyiz. Fakat burada dikkatimizi çeken husus İbn Hacer’in, Buhârî’nin caiz 

                                                                        
634  Buhârî, 74, Eşribe, 6, (VI,243).  
635  İbn Hazm, el-Muhallâ, Daru’l-Afaki’l-Cedide, Beyrut, tsz.  IX, 59. 
636 İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadis, s. 68. İbnu’s-Salah, İbn Hazm’ın iddiasının doğru olmadığını geniş 

bir şekilde Muslim’e yazdığı şerhin mukaddimesinde açıklamaktadır. Bkz. İbnu’s-Salah, Sıyanetu 
Sahîh-i Muslim, s. 82-84. 

637  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 65. 
638  Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, I, 304. 
639  “kâle” ile gelen diğer  rivayet için bkz.  Buhârî, 64, Mağazi, 35, (V,69). 
640  Bkz.  Buhârî, 34, Buyu’, 18, (III,10); 62, F. Ashabi’n-Nebî, 5, (IV,192). 
641  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî , X, 65. 
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olmayan bir şey söylemeyeceği yönündeki kanaatidir. O, genelde Buhârî’nin her 

konuda mükemmelin zirvesi olduğuna inandığı için ona bu tür şeyleri 

yakıştırmamakta ve yorumlarını da bu genel kabulüne göre yapmaktadır. Buhârî’nin 

de hem bir insan olarak hem de bir alim olarak bazen hata yapması bazı konularda 

bir şeyleri eksik bırakması normaldir ve bunlar onun ilmi değerini de düşürmez. 

Aslında  İbn Hacer de zaman zaman bu şekilde bir genel kabulün geçerli 

olamayacağını belirtircesine  Buhârî’yi tenkit etmektedir. Ama bu tutumunun çok 

fazla ön plana çıktığını söylemek mümkün görünmemektedir. Fuad Sezgin de burada 

dile getirdiklerimizi destekler mahiyette İbn Hacer’in konuyla ilgili içinden 

çıkamadığı problemleri, bazen kendi kendine bazı sualler sorup ‘Herhalde  

Buhârî’nin bir maksadı vardı’ diyerek bazen de münakaşayı  Buhârî’nin mertebesinin 

yüksekliğine havale ederek çözmeye çalıştığını belirtmektedir.642   

Ayrıca  Buhârî’nin eserini telif ettiği dönemde hadis ilminin daha olgunlaşma 

sürecinde olduğu gerçeğini de gözden uzak tutmamak gerekmektedir. O dönemde  

hadis usulünün kaideleri tam olarak oturmuş değildi. Bu sebeple de o dönemin bir 

ürünü olan  el-Camiu’s-Sahîh’in telif esaslarını  hadis usulünün sonradan yerleşmiş 

olan yazılı kaidelerine göre değerlendirmek doğru olamaz. Kanaatimizce bizim bu 

değerlendirmemiz “böyle yapması caiz olmazdı” şeklinde yorum yapılan bazı 

konularda  Buhârî’yi mazur göstermeye yetecektir.  

Son olarak,  Buhârî’nin kullandığı bu tabirlerle ilgili, Fuad Sezgin’in konuyu 

daha iyi anlamamızı sağlayacağını  düşündüğümüz görüşlerine yer vereceğiz. Sezgin,  

Buhârî’nin  vicade yolu ile aldığı  hadisleri  muallak olarak   rivayet ettiğini 

belirtmektedir. Ona göre  Buhârî, kendinden önceki edebiyattan faydalanırken  

rivayet hakkını aldığı kitapların yanında  rivayet hakkını almadığı kitapları da 

kullanmıştır.  Rivayeti kendisine kadar ulaşmış olan kitaplardan haddesenâ ve 

ahbaranâ tabirleri ile,  rivayetini almadığı kitaplardan ise kâle tabiriyle  hadis 

alıyordu. Sahîh’in diğer bablarını yazarken daha önce kâle tabiriyle aldığı  hadisi, 

sema’ veya kıraat  yoluyla aldığı bir kitapta bulduğunda haddesenâ veya ahbaranâ  

lafızlarıyla alıyordu. Aynı şekilde haddesenâ veya ahbaranâ  tabirleriyle  rivayet 

                                                                        
642  Sezgin,  Buhârî’nin Kaynakları, s. 120-121. 
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ettiği bir  hadise  rivayet hakkını almadığı bir kitapta rastlayınca da onu kâle tabiriyle  

alıyordu.643  

Sezgin, kâle tabirinin  rivayet hakkı alınmamış ve kendilerine ulaşılmamış 

şeyhlerin kitaplarından  hadis alırken kullanıldığını söylerken kâle lî, kâle lenâ gibi 

tabirleri ayırmakta ve  Buhârî’nin bunları kendileriyle teması bulunan şeyhlerin 

kitaplarından aldığı  hadisler için kullandığını söyleyip şöyle bir açıklama 

yapmaktadır: “Buhârî’nin münhasıran bu tabiri kitaplarının  rivayetini almamış 

olduğu fakat kendileriyle bir müddet temasta bulunduğu şeyhlerinin kitaplarından 

nakletmek istediği zaman kullandığını, yakın bir temas gösteren bir zamirin kale’ye 

ilavesiyle, kendisiyle bu şeyh arsında vaktiyle bu  rivayeti ihtiva eden bir kitap 

üzerinde bir nevi müzakere bulunduğuna işaret etmek istediğini anlamak 

mümkündür.”644  

Sezgin, bu sözleriyle  İbn Hacer’in zorlama diye nitelendirdiği yorumların 

aslında kabule daha şayan olduklarını açıklamış olmaktadır. Ayrıca  Buhârî’nin 

hocası olan Hişâm b. Ammâr’ın hadis ilgili bir kitabının bulunduğunun belirtilmiş 

olması da Sezgin’in söylediklerinin doğru olma ihtimalini güçlendirmektedir.645 

Şöyle ki, Buhârî, hocası Hişam’dan işittiklerini “haddesenâ” kitabından almış 

olduklarını ise “kâle” tabiriyle rivayet etmiş olabilir.    

İbn Hacer’in  Buhârî’nin ta’likleriyle ilgili olarak naklettiğimiz açıklamaları, 

hemen hemen Hadis Usulüne dair eserlerin tümünde yer alan açıklamalardır. Bunlar  

Buhârî’nin hangi durumlarda ta’lik yaptığını ve bunu yaparken ne tür ifadeler 

kullandığını açıklayan bilgilerdir. Bu bilgilerde  Buhârî’nin niçin ta’lik yaptığından 

söz edilmemektedir. Daha doğrusu onu ta’lik yapmaya iten sebepler tam olarak 

açıklanmamıştır. Buhârî’yi ta’lik yapmaya yönelten sebepleri açıklamak, onun hangi 

durumlarda ta’lik yaptığını açıklamaktan daha önemlidir. Fakat belirttiğimiz gibi İbn 

Hacer’den naklettiğimiz bilgilerde bunu tam olarak bulamadık.   

                                                                        
643 A.g.e., s. 126-127. 
644 A.g.e., s. 127. 
645 Hişâm b. Ammâr’ın yazdığı kitap için bkz. İbn Adîy, Esâmi men Ravâ anhum Muhammed b. 

İsmâil el-Buhârî, thk. Amir Hasan Sabri, Daru’l-Beşâiri’l-İslamiyye, Beyrut, 1994, s. 218; el-
Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, III, 1336; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, XI, 46-48. 
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Fuad Sezgin, Buhârî’nin muallak  rivayetlere başvurmasının  rivayet hakkını 

alamadığı yazılı kaynakları kullanmasından kaynaklandığını belirtmiştir.646 Ona göre  

Buhârî,   bu şekilde ta’lik yaparak isnadın otoritesini ciddi bir şekilde sarsıntıya 

uğratmıştır.647   

Elbette, bundan Buhârî’nin isnada önem vermediği anlaşılmamalıdır. O, 

eserinde rivayet ettiği hadislerin çoğunun isnadlarını zikretmiştir. Ama bunun 

yanında muallak olarak rivayet ettikleri de vardır. Bunların bir kısmını Sezgin’in 

belirttiği gibi bulduğu yazılı kaynaklardan  almıştır.  Kullandığı yazılı kaynakların 

hepsinin rivayet hakkını almış olduğu söylenemez. Zira kullandığı malzemenin 

içinde vicade yoluyla elde ettikleri de mevcuttur. Fakat biliyoruz ki yazılı 

kaynaklardan yararlanmak müellifinin iznine yani icaze almaya bağlıdır.  Ölen bir 

kişiden icaze alınamayacağına göre bu tür kaynakları ihmal edip kullanmamak doğru 

bir tavır olamaz. Zaten  Buhârî de böyle yapmamış ve sıhhatinden emin olduğu 

kitaplardan rivayet hakkı almadığı halde hadis rivayet etmiştir.648 Buhârî’nin bu 

yaptığı, isnadı önemsiz hale getirmek yerine, hadis usulünde bu tür kaynaklardan 

yararlanmak için  öne sürülen icazet vb. şartların bir kısmını bağlayıcı olarak 

görmediği şeklinde yorumlanabilse de, teknik anlamda isnada halel getirmektedir.  

Buhârî’nin yaptığı, Fuat Sezgi’in belirttiği gibi,649 şartların ve ortamın getirdiği 

bir sonuçtur. O, malzemenin yazılı hale geldiği bir dönemde yaşadığı için bu yola 

başvurmuştur. Kendisinden öncekilerin eserlerinde bulunan malzemeyi kullanma 

ihtiyacı ortaya çıktığından, bu yönteme başvurmak kaçınılmaz olmuştur.  Buhârî’den 

önce yazılmış hadis kaynaklarında rastlayamadığımız bu uygulama650, ikinci asrın dil 

alimleri bir tarafa bırakılacak olursa, bir hadis kitabı olarak ilk defa  Buhârî’nin  el-

Camiu's-Sahîh’inde görülmüştür.651 Buhârî’nin bu uygulaması hadisçilerin isnadsız 

rivayetler konusundaki uygulamalarına uymamaktadır. Kanaatimizce Sezgin’in 

                                                                        
646 Sezgin, a.g.e., s. 120-121.  
647 A.g.e., s. 143.  Sezgin şöyle demektedir: “Hadislerin tamamıyla yazılı kaynaklarda bulunduğu 

üçüncü asırda, Buhârî’nin, Sahîh’ini tasnif ederken, kitaplardan faydalanmak için rivayet yoluyla 
gelmiş olmasını şart koşmayıp, isnadın artık hükmünü kaybetmeye mahkum otoritesini ciddi bir 
surette sarsan ilk kimse olduğunu söyleyeceğiz. Bu takdirde “İsnadı ikmal ve hakiki bir ilim 
haline çıkaran Buhârî’dir” şeklindeki bir mülahaza, Sahîh’in dikkatlice okunmamış ve 
hususiyetlerinin göz önünde bulundurulmamış olmasının bir neticesi addedilecektir.” 

648 A.g.e., s. 135. 
649  Bkz. Sezgin,  a.g.e., s. 135, 141-142.  
650  A.g.e., s. 138-139. 
651  A.g.e., s.142. 
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söyledikleri de bu anlamdadır. Onun sözleri,  Buhârî’nin isnada hiç önem vermediği 

anlamında değildir. 

Buhârî,  İbn Hacer’in belirttiği gibi, bu tür  rivayetleri daha çok bab 

başlıklarında zikretmektedir.652  Bab başlıkları onun kendi görüşlerini dile getirdiği 

yerlerdir. Kendi kanaatine uygun olan sözleri ve  hadisleri kendisine muttasıl bir 

isnadla gelmiş olmasına bakmaksızın  bab başlıklarında rivayet etmesi, onun 

içeriğine katıldığı bu tür rivayetleri ihmal etmek istemediğini göstermektedir.  

Nitekim Sezgin de onun kendinden önceki edebiyatı ihmal etmek istemediği için 

rivayet hakkını alamadığı kaynaklardan yararlandığını iler sürmektedir.653 Bu işlem, 

fakihlerin fıkhi kanaatlerini dile getirip kendileriyle aynı görüşte olanların sözlerini 

de naklettikten sonra kanaatlerinin delillerini oluşturan ayet ve  hadisleri 

zikretmelerine benzemektedir. Bu sebeple  Buhârî, bab başlıklarında isnadla fazla 

ilgilenmemiştir. O, isnad konusundaki hassasiyetini babın içinde zikrettiği  

hadislerde göstermiştir.  

 Buhârî, bu yaptıklarıyla  hadisçilerden farklı bir uygulama içerisine girmiş 

bulunmaktadır. Bilindiği gibi hadisçiler için önemli olan nakildir. Nakilde aradıkları 

en önemli özellik ise sağlam bir isnadla gelmiş olmasıdır. Hadisler gibi, yazılı 

kaynakları da ravilerinden veya musannıflardan okumuş olmak veya şeyhlere 

okumak veyahut da tahammulu’l-ilmin muteber şekilleriyle rivayet hakkını almış 

olmak lazımdı.654 Fakat Buhârî, hadisçiliği baskın olmasına ve bu yönü daha çok ön 

plana çıkmasına rağmen kitabında fıkhu’l-hadisle de uğraşmıştır. Bu sebeple de 

özellikle  kitabının bab başlıklarında, fakihlerin yaptığı gibi, isnadla değil de 

naklettiği rivayetlerin muhtevasıyla uğraşmıştır. Daha önce Bab Başlıklarının 

Özellikler/Çeşitleri bölümünde belirttiğimiz gibi,  Buhârî, görüşlerini paylaştığı veya 

muhalif olduğu kişilerin kanaatlerini kendi görüşlerini desteklemek veya o görüşe 

muhalif olduğunu bildirmek için nakletmektedir. O, bu görüşleri adeta  analiz ederek 

kendi görüşlerini açıklamaya çalışmaktadır.  Buhârî’nin bu yönüne dikkat çeken 

                                                                        
652 Bkz.  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 21. 
653 Sezgin, a.g.e., s. 142.  Sezgin’in “İkinci asrın filologları bir yana bırakılacak olursa, bu ameliyeyi 

bir hadis kitabında geniş çapta ilk olarak  Buhârî yapmıştı. Mevsuk kitaplara isnad kadar 
ehemmiyet verme işi her müellifin kendinden evvelki edebiyat ve kaynakları feda edememe 
hususundaki alakasının derecesine bağlıydı,” şeklindeki sözleri,  Buhârî’yi bu tür kaynaklardan 
yaralanmaya iten sebebin onun o kaynaklardaki malumatı ihmal etmek istememesi olduğunu 
göstermektedir.   

654 Sezgin, a.g.e., s. 126. 
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Sezgin’in  Nevevî’den naklettiği şu pasaj,  el-Camiu's-Sahîh’in diğer hadis 

kaynaklarından farklı olan bu yanını güzel bir şekilde ortaya koymaktadır: “...Kitabın 

maksadı, sadece hadislere inhisar etmek, metinleri çoğaltmaktan ibaret olmayıp, aynı 

zamanda bunlardan hükümler çıkarmak, usûl ve furû’, zühd ve edebiyata, darb-ı 

mesellere ve diğer birçok  ilme ait ayırmış olduğu bablar için deliller bulmaktı. Bu 

bakımdan birçok babını isnadttan mahrum bıraktı ve filan sahabinin Peygamber’den 

nakline veyahut filanın hadisine göre veya benzer tabirlerle iktifa etti. Bazen hadisin 

metnini isnadsız zikreder, bazen isnadın baş tarafında bir veya birkaç raviyi hazfeder. 

Bu iki şekil ta’lik diye adlandırılır. Bunu babına yerleştirmiş olduğu meselenin ispatı 

için yapar ve hadisin isnadından veyahut isnad ve metninden müstağni kalır...”655 

Mesela K. İkrah’ın başında ilgili bazı ayetleri naklettikten sonra kısa bir yorum 

yapmaktadır. Daha sonra da karısını  boşamaya zorlanan kişinin bu durumda 

talakının geçerli olmayıp mazur sayılacağına dair İbn Abbas, İbn Ömer, Zübeyr, 

Şa’bi ve el-Hasan el-Basrî’nin ’nin görüşlerini nakletmektedir. Son olarak da söz 

konusu hükmün delilini zikreder mahiyette “ Hz. Peygamber  (s.a.v.), ameller 

niyetlere göredir, demiştir” demektedir.656 Gerçekten de  el-Camiu’s-Sahîh’ten 

kısaca verdiğimiz bu pasaj, bir  hadis kitabından çok bir fıkıh kitabını andırmaktadır. 

Çünkü fakihler bir konuyla ilgili hükümleri zikrederken o konudaki delillerini 

zikrederler. Bunu yaparken de  hadisçiler gibi her şeyi isnadıyla zikretmek için 

uğraşmazlar.  Buhârî de bab başlıklarında böyle davranmıştır.  

Görüldüğü gibi,  İbn Hacer’in kâle fulânun vb. ifadeleri ittisale 

hamletmektedir. Kanaatimizce bunları Buhârî’nin hocalarının kitaplarından aldığı 

rivayetler için kullandığı şeklinde değerlendirmek daha doğru olur.  

 I.5.5.İbn Hacer’in Muallak  Rivayetleri Vasletme Çabası 

İbn Hacer, Buhârî’nin muallak  rivayetlerini vasletmek amacıyla Tağlilu’t-

Ta’lik657 adında hacimli bir eser telif etmiştir. O, kitabında bu tür rivayetleri 

isnadlarıyla birlikte zikretmektedir.  İbn Hacer, kitabın geniş kapsamlı olduğunu 

belirttikten sonra kendisinden önce bu konuyla ilgili böyle bir eser yazılmadığını da 

                                                                        
655 Sezgin,  a.g.e., s.137-138. (en-Nevevî, Şerhu’l-Buhârî, 9a-9b’den naklen). Krş. en-Nevevî, Ma 

Temessu ileyhi Hacetu’l-Kari li Sahihi’l-İmam el-Buhari, s. 51;  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 8. 
656 Bkz. Buhârî, 89, İkrah, (VIII,55-56). 
657  Bu eser, Said Abdurrahman Musa el-Kazaki tahkikiyel el-Mektebu’l-İslami tarafından beş cilt 

halinde 1985 tarihinde basılmıştır. 
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söylemektedir. O, İbn Ruşeyd’in bu konuda bir eser yazılmasının lüzumuna 

değindiğini nakletmekte ve bunun da kendinden önce bu sahada eser yazılmadığına 

işaret ettiğini belirtmektedir.658  İbn Hacer’in talebesi es-Sehâvî (ö.902/1496) de  İbn 

Hacer’in, bu konuda kendinden önce telif bulunmaması sebebiyle övündüğünü 

                                                                        
658 İbn Hacer, Hedyu’s-Sarî, s. 21. Buhârî’nin muallak rivayetleri ile ilgili olarak İbn Hacer’den önce 

yazılmış iki eserden söz edilmektedir. Bunlar, İbnu’l-Cevzi’nin (ö.597/1200) et-Tahkîk fi 
Ehadisi’t-Ta’lik’i ile Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Abdulhadi b. Abdulhamid el-Makdisî 
el-Cemmâ’ilî ed-Dımaşkî’nin (ö.744/1343) Tenkihu’t-Tahkik fi Ehadis’t-Ta’lik adlı eserlerdir. 
İkinci eserin müellifi İbnu’l-Cevzî’nin eserini ihtisar etmiştir. (Kemal Sandıkçı, Sahîh-i Buhârî 
Üzerine Yapılan Çalışmalar, s. 139.)  Sandıkçı, bu bilgiyi Fuad Sezgin’in GAS’ından 
nakletmektedir. Sezgin, İbnu’l-Cevzi’nin eserini Buhârî’nin Sahîh’i üzerine yapılan çalışmalar 
arasında  Ehadisu’t-Ta’lik ismiyle zikredip, bu eserin Buhârî’nin muallak olarak rivayet ettiği 
hadisler üzerine yazıldığını belirtmektedir. (Bkz. F. Sezgin, Tarihu’t-Turasi’l-Arabi, çev. 
Mahmud Fehmi Hicazi, Riyad, 1991, I, 252.) Sezgin,  eserle ilgili bilgi verirken Carl 
Brocelman’ın GAL’ına işaret etmektedir. Brocelmann ise İbnu’l-Cevzi’nin hayatını incelerken bu 
eseri onun fıkıhla ilgili kitapları arasında et-Tahkik fi Ehadisi’l-Hilaf ismiyle vermekte ve 
Ehadisu’t-Ta’lik şeklinde geçtiğini de belirtmektedir. (bkz. Carl Brocelman, Tarihu’l-Edebi’l-
Arabi, çev. Mahmud Fehmi Hicazi, Mısır, 1995, V, 348.)  Muhammed ‘Isâm ‘Arâr el-Huseynî de, 
Buhârî üzerine yapılan çalışmaları incelediği eserinde, İbnu’l-Cevzi’nin söz konusu eserini 
Ehadîsu’t-Ta’lik adıyla vermekte  ve  bu eserde Buhârî’nin isnadsız olarak rivayet ettiği 
hadislerin ravilerinin tespit edildiğini  söylemektedir. (Bkz. el-Huseynî, İthafu’l-Kârî bi Ma’rifeti 
Cuhûdi ve A’mali’l-Ulema’ alâ Sahîhi’l-Buhârî, Dimaşk, 1987, s. 148-9.) Müellifin verdiği bu 
bilgiler kitabında daha önce geçen bilgilerle çelişmektedir. Zira o İbn Hacer’in Tağliku’t-Ta’lik 
adlı eserinden söz ederken onun konusunda yazılmış ilk eser olduğunu da belirtmişti. (Bkz. 
İthafu’l-Kârî, s. 76). İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî’de kullandığı eserleri tespit amacıyla yazılmış 
olan Mu’cemu’l-Musennefati’l-Varide fi Fethi'l-Bârî isimli eserin müellifleri, İbnu’l-Cevzî’nin 
söz konusu eserinde Kadi Ebu Ya’la Muhammed b. el-Huseyn b. Muhammed b. el-Ferra’ el-
Hanbelî’nin (ö.458/1066) “et-Ta’lik’ul-Kebir fi’l-Mesaili’l-Hilafiyye beyne’l-Eimme” adlı 
eserinde delil olarak kullandığı hadisleri tahkik ettiğini belirtmektedirler. (Ebu Ubeyde Meşhur b. 
Hasan b. Selman – Ebu Huzeyfe Raid b. Sabri, Mu’cemu’l-Musennefati’l-Varide fi Fethi'l-Bârî, 
Daru’l-Hicre, Riyad, 1991, s. 112-113. Ayrıca bkz. Yunus Şevki Yavuz – Casim Avcı, İbnu’l-
Cevzi Ebu’l-Ferec, DİA, XX, 547. ) Zaten İbn Hacer de Fethu'l-Bârî ‘de bu eseri kullanmıştır. 
(Bkz. Fethu'l-Bârî, IV,153; IX,267; XI,682. İbn Hacer’in gösterdiğimiz yerlerdeki nakillerini 
İbnu’l Cevzî’nin sözkonusu eseriyle de karşılaştırdık: Bkz. İbnu’l Cevzî, et-Tahkik fi Ehadisi’l-
Hilaf, thk. Mes’ad Abdulhamid Muhammed es-Sa’denî, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1415, 
II, 68, 272, 383.) Dolayısıyla eğer İbnu’l-Cevzî’nin eseri Buhârî’nin ta’likleri üzerine yazılmış 
ise, İbn Hacer’in söz konusu eseri kullanmasına rağmen,Tağliku’t-Ta’lik’inden önce konuyla 
ilgili bir eserin yazılmamış olduğunu iddia etmesi doğrusu bize mantıklı görünmemektedir. 
İbnu’l-Cevzî’in kendisi de eserinin mukaddimesinde mezhebinin ihtilaflı konularla ilgili 
görüşlerini ve delil olarak kullandıkları hadisleri tahkik etmek amacıyla  et-Tahkik’i kaleme 
aldığını belirtmektedir. (İbnu’l-Cevzi, et-Tahkik fi Ehadisi’l-Hilaf, I, 22.) Eserin ismi et-Tahkik fi 
Ehadisi’t-Talik, et-Tahkik fi Ehadis’l-Hilaf ve et-Tahkik fi ihtilafi’l-Hadis şeklinde farklı olarak 
geçmektedir. Mesela Muhammed Hamid el-Fıkî eseri et-Tahkik fi ihtilafi’l-Hadis ismiyle 1954’te 
Kahire’de,1983’te de Küveyt’te, yayınlamıştır. (Bkz. Yunus Şevki Yavuz – Casim Avcı, İbnu’l-
Cevzi Ebu’l-Ferec, DİA, XX, 547. ) Kitap fıkıh bablarına göre düzenlenmiştir. Müellif 
mezhebinin bu meselelerde kullandığı hadisleri tahkik etmektedir. Biz de emin olmak için eserin 
baş kısmını inceledik. İncelediğimiz on hadisten sadece bir tanesinin Buhârî’nin hadisi olduğunu 
gördük.( Bkz  et-Tahkîk, I, 27-38. ) Verdiğimiz  bilgiler İbnu’l-Cevzi’nin eserinin Buhârî’nin 
ta’likleriyle ilgili olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla onun muhtasarı durumunda olan ikinci 
eser de aynı konuyla ilgili olacağına göre İbn Hacer’in Tağliku^t-Ta’lik’i  Buhârî’nin ta’likleriyle 
ilgili ilk eserdir, diyebiliriz. 
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belirtmekte ve hocasının sözkonusu eserini 807/1404 yılında tamamlandığını 

açıklamaktadır.659  

İbn Hacer,  Buhârî’nin muallak  rivayetleriyle ilgili olarak  Tağliku't-Ta'lik’i 

telif etmekle yetinmiş değildir. Aynı konuyu hem  Fethu'l-Bârî’de hem de 

mukaddimesi olan Hedyu’s-Sârî’de geniş bir şekilde ele almıştır. Özellikle  Fethu'l-

Bârî’de Tağliku't-Ta'lik’i adeta tekrar etmiştir. Kanaatimizce  Fethu'l-Bârî’nin 

hacimli olmasının bir sebebi de budur. 

 Fuad Sezgin, İbn Hacer’in Tağliku't-Ta'lik’in başında ta’lik ile ilgili verdiği 

bilgiler hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “İşte  Buhârî’nin ta’lik 

adı verilen kısımları için  İbn Hacer’in ileri sürdüğü izah budur. Bu, kendinden 

evvelki izahları ihtiva etmesi bakımından mühimdir.  Buhârî’nin Sahîh’inin şerhi için 

en uygun asrın mahsullerinden birini teşkil ettiği halde onun, daha evvelkilerin ta’lik 

diye adlandırdığı meselenin izahında hiçbir terakki kaydetmediği, hatta daha 

çetrefilli bir hale soktuğu görülüyor. İbn Hacer, kendinden evvelkilerin kısa ve basit 

izahlarına mukabil, muhtelif cepheli ve kompleks bir hal şekli ileri sürmeye çalışıyor. 

Fakat tam olarak halledemediğini anlamış olmalı ki, kendi kendine bazı sualler sorup 

“Her halde  Buhârî’nin bir maksadı vardı,” diyerek bazen de münakaşayı,  

Buhârî’nin mertebesinin yüksekliğine havale etmek suretiyle işin içinden çıkmaya 

çalışıyor.” 660 Sezgin,  Buhârî’nin Ta’likleri bölümünde Hedyu’s-Sârî’den 

naklettiklerimiz hakkında da şunları söylemektedir: “Şerhinin mukaddimesinde de 

aynı vuzuhsuzluğu hatta biraz daha ileri safhada muhafaza etmektedir. O kendinden 

evvel ileri sürülen bir çok ihtimali redde çalışırken bazen de tezada düşmektedir.”661      

Biz de İbn Hacer’in verdiği bilgilerle konunun tam olarak halledilemediğini 

düşünüyoruz. Ayrıca o, muallak  rivayetleri  mavsul olarak zikretmek için çok büyük 

gayret sarf etmektedir. Her  rivayeti ele alıp mavsul olarak geçtiği kaynağı belirtmeye 

çalışmaktadır. Bunu yapmaktaki amacı, Sahîh’in başka yerinde isnadı zikredilmemiş 

olan hadislerin, başka kaynaklarda bile olsa, muttasıl olduklarını, dolayısıyla da sahih 

olduklarını ortaya koymaktır. Fakat amacını gerçekleştirmede  her zaman başarılı 

olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bazı muallak  rivayetleri desteklemek amacıyla 

                                                                        
659 es-Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-Durer fi Tercemeti Şeyhi’l-İslam  İbn Hacer, II, 665. 
660 Sezgin, a.g.e., s.120-121. 
661  A.g.e., s. 121. 
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zikrettiği mavsul tariklerinin kusurdan kurtulamadıklarını kendisi de belirtmektedir. 

Kusurlu  rivayetlerin birbirlerini desteklemelerinin fazla bir anlamının olmadığını 

düşünüyoruz. Çünkü zayıf  rivayetlerin birbirlerini desteklemeleri onları sıhhat 

derecesine çıkarmaz.662  

İbn Hacer bütün çabalarına rağmen bazı muallak  hadislerin muttasıl isnadla 

gelen tariklerini tespit edemediğini itiraf etmektedir. İbn Hacer,  Buhârî’nin muallak 

olarak zikrettiği bazı  rivayetlerin mavsul şekillerini tespit edemediğini de 

belirtmektedir. Bununla ilgili şu örnekleri zikredebiliriz: 1. Buhârî, Ömer b. Hafs 

tarikiyle  rivayet ettiği “öğle namazını serinliğe bırakın...”663 şeklindeki Ebu Said 

hadisi için,  Sufyan es-Sevrî, Yahya b. Said el-Kattan ve Ebu Avane’nin,  A’meş’ten 

aldıkları  rivayetle mutabaatte bulunduklarını belirtmiştir. Sufyan ve Yahya  

rivayetlerinin kaynaklarını zikreden  İbn Hacer, Ebu Avane’nin  rivayetini vasledeni 

bulamadığını belirtmektedir.664 2. Buhârî, “İbn Ömer, cemaatin imam selam verince 

selam vermesini isterdi”665 şeklindeki haberi muallak olarak  rivayet etmiştir.  İbn 

Hacer, bu  haberi de mavsul olarak  rivayet eden kimseyi bulamadığını 

belirtmektedir.666  3. Hz. Hasan’ın alacağını borçluya hibbe ettiğini belirten muallak  

rivayet667 de  İbn Hacer’in mavsul olarak  rivayet edeni bulamadığını belirttiği 

ta’liklerdendir.668  4. İbn Hacer, Buhârî’nin, Ömer b. Abdulaziz’in (ölüm yatağında 

olan) hastanın borcunu ikrar etmesini caiz gördüğünü belirten muallak   rivayetinin669 

de kaynağını tespit edememiştir.670 5. Aynı konuda el-Hasan el-Basrî’den cezm 

siğasıyla  rivayet edilmiş olan “Ölüm yatağında bir kişinin, kölesine ‘seni azad ettim’ 

demesi caizdir,”671 şeklindeki muallak  rivayet de  İbn Hacer’in mavsul olarak  tespit 

edemediği ta’liklerdendir.672  6. Buhârî, ehl-i kitabın kestiği hayvanların etiyle ilgili 

olarak ez-Zuhrî’den “Arap Hıristiyanların kestiklerini yemede bir sakınca 

                                                                        
662 el-Hâzimî, Şurûtu’l-Eimmeti’l-Hamse, thk. Abdulfettah Ebu Ğudde, Mektebetu’l-Matbuati’l-

İslamiyye, (Selâsu Resâil fi İlmi Mustalahi’l-Hadîs adlı kitap içinde) Halep, 1997, s. 164; 
Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitâbiyât yay. Ankara, 2002,  s. 123. 

663  Buhârî, 9, Mavakitu’s-Salat, 9, (I,136). 
664  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 25. 
665  Buhârî, 10, Ezan, 153, (I,203,4). 
666  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 410.  
667  Buhârî, 51, Hibe, 21, (III,137). 
668  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, V, 280. 
669  Buhârî, 55, Vasaya, 8, (III,188). 
670  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, V, 471. 
671  Buhârî, 55, Vasaya, 8, (III,188). 
672  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, V, 472. 
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yoktur...”673 dediğini  muallak olarak zikrettikten sonra aynısının Hz. Ali’den de 

zikredildiğini belirtmektedir. İbn Hacer, ez-Zuhrî’nin rivayetinin kaynaklarını 

zikrettikten sonra Hz. Ali’nin rivayetini vasleden kimseyi bulamadığını 

belirtmektedir.674  

 İbn Hacer’in vasledeni zikretmeden geçtiği muallak  rivayet de vardır. Buhârî, 

Hasan’ın köylerde ve şehirlerde avlamak amacıyla (çamurdan yapılmış) taş 

(bunduka) atmayı kerih gördüğünü zikretmektedir.675 İbn Hacer, şerhinde Hasan’ın 

muallak olarak  zikredilen bu görüşünü vasledeni zikretmemiştir. O, sadece  £و��  

deyip geçmiştir.676 Tağliku't-Ta'lik’te de Hasan’ın görüşünü vasledeni zikretmediğini 

görüyoruz.677 

İbn Hacer’in, Buhârî’nin muallak olarak nitelendirilen bazı  rivayetlerinin 

gerçekte muallak olmadıklarını da iddia etmekte ve değişik ihtimaller ileri sürerek, 

dile getirilen iddiaları reddetmektedir.678  

İbn Hacer’in değinmediği bazı ta’likler de vardır. Bunlar, Buhârî’nin kimseye 

isnad etmeden bir hüküm ifadesi gibi bab başlığında zikrettiği bazı  rivayetlerdir. 

Kanaatimizce bunlar da muallak rivayetler içerisinde değerlendirilebilir. Zira bazı 

bab başlıklarının,  Buhârî hiçbir şey belirtmemiş olmasına rağmen, başka 

kaynaklarda  hadis olarak  rivayet edildiklerini görmek mümkündür.  Bu konuda  İbn 

Hacer’in yaptığı açıklamaların  önemli olduğunu düşünüyoruz. Misal olarak “Kadın 

tek başına bir saf oluşturur babını” 679 zikretmek mümkündür. Buhârî’nin bu bab 

başlığındaki sözlerinin Hz. Aişe’den merfu olarak rivayet edilen bir hadisin metniyle 

aynı olduğu belirtilmiştir.680 Fakat o, bunu hiç kimseye isnad etmeden olduğu gibi 

zikretmektedir. Başında herhangi bir lafız kullanmadığı için bu tür rivayetler onun 

fıkhi tercihleri olarak değerlendirilmiştir. Örnek olarak zikrettiğimiz başlığın Hz. 

Aişe’den rivayet edilen hadisin metninden alındığı doğru ise,  Buhârî’nin, içeriğine 

katıldığı bu tür haberleri şartlarına uymadığı için isnadsız olarak rivayet ettiği 

söylenebilir. İbn Hacer’in  Buhârî’nin şartlarına uymayan hadisleri bab başlıklarında 
                                                                        
673  Buhârî, 72, Zebaih, 22, (VI,226). 
674  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, IX, 795. 
675  Buhârî, 72, Zebaih, 2, (VI,218). 
676  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, IX, 754. 
677  Bkz.  İbn Hacer,  Tağliku't-Ta'lik, IV, 500-2. 
678  Bkz.  Fethu'l-Bârî, I, 37, 55, 657, IX, 400.  
679  Buhârî, 10, Ezan,78, (I/177). 
680 Bkz.  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 270. 
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zikrettiğini söylemesi de bu kanaatimizi desteklemektedir.681  Dolayısıyla bu tür bab 

başlıklarının da muallak rivayetler olarak değerlendirilip araştırılması gerekmektedir.  

İbn Hacer de Buhârî’nin bazı hadislerin veya başkalarına ait bazı sözlerin 

lafızlarını bab başlıklarında zikrettiğini daha sonra onu ya da aynı manaya gelen 

başka bir hadisi babın içinde isnadını zikrederek rivayet ettiğini belirtmekte ve örnek 

olarak da  “Emirler Kureyş’tendir babı”  ile “İki kişi ve fazlası cemaat olur babı”nı 

zikretmektedir. Buhârî, bu bablarda başlıkta geçen lafızlarla gelen  rivayetlere değil, 

aynı anlama gelen başka rivayetlere yer vermektedir. İbn Hacer,  Buhârî’nin 

ta’liklerine ayırdığı eserinde  bu tür rivayetlerin tahrici ile uğraşmadığını  

belirtmektedir.682 Fakat  şerhinde bu tür haberlerin de kaynağını bulmaya çalışmış 

olduğunu görmekteyiz. O,  Buhârî’nin örnek olarak zikrettiğimiz başlığının İbn 

Abdi’l-Berr’in (ö.463/1071) Hz. Aişe’den merfu’ olarak rivayet ettiği “kadın tek 

başına saftır”  hadisiyle aynı olduğunu  belirtmiştir.683 İbn Abdi’l-Ber, hadisin İsmail 

b. Yahya tarafından uydurulduğunu ve  başka tarikinin de bulunmadığını 

belirtmektedir.684 İbn Hacer ise bundan hiç söz etmemektedir. Belki de bunun 

doğuracağı sonuçları hoş karşılamadığı için nakletmemiştir. Buna dayanarak, 

Buhârî’nin bab başlıklarında mevzu hadislere de yer verdiği veya onlarla istidlalde 

bulunduğu şeklinde bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyoruz. Tabii olarak bu 

kanaate İbn Hacer’in yaptığı yorumdan hareketle vardık. Buhârî, kendisinden sonra  

İbn Abdi’l-Berr tarafından rivayet edilen hadisi başlıkta rivayet etmek istemişse 

söylediklerimiz bir anlam ifade eder. Fakat onun bu şekilde bir açıklaması 

bulunmamaktadır. Zaten bab başlıklarını oluştururken dikkat ettiği belirtilen 

hususlarla ilgili yorumlar daha sonra  el-Camiu’s-Sahîh üzerine çalışanlara aittir. 

Dolayısıyla bu tür yorumlar ne kadar değerli ise bunlara bağlı kalınarak yapılan 

tenkitler  de aynı şekilde değerlidir.    

 Buhârî’nin bab başlığı olarak kimseye nispet etmeden zikrettiği bir  rivayet de 

“Müminin sırtı, ceza (had) veya bir hak için olması hali hariç, korunmuştur,”685 

şeklindeki bab başlığıdır. İbn Hacer, bunun Ebu’ş-Şeyh’in (ö.369/979) Kitabu’s-

                                                                        
681 Bkz. İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, 19.   
682  İbn Hacer,  Tağliku’t-Ta’lik, II, 12-13. 
683  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 270. 
684 İbn Abdi’l-Ber, et-Temhid li-ma f’il-Muvatta mine’l-Maani ve’l-Esanid, Tah. Mustafa b. Ahmet el-

Alevi ve Muhammed Abdulkebir el-Bekri, Mağrib, 1967, I, 268.  
685 Buhârî, 86, Hudud, 9, (VIII,15). 
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Serika’da Muhammed b. Abdulaziz b. Ömer ez-Zuhrî – Hişam b. Urve – Babası – 

Hz. Aişe tarikiyle  rivayet ettiği hadisin metni olduğunu ve isnadda yer alan 

Muhammed b. Abdulaziz’in zaif bir ravi olduğunu belirtmiştir. Hadis, başka 

tariklerle de rivayet edilmiştir.  İbn Hacer, bunların da sahih olmadıklarını 

belirtmiştir.686   

Verdiğimiz iki örnekte de   rivayetlerin sahih olmadıkları görülmektedir. Bu 

sebeple,  Buhârî’nin kimseye nispet etmeden bab başlıklarında zikrettiği sözlerin de 

araştırılıp muhtemel kaynaklarının tespit edilmesi gerektiği açıktır. Bu tür çalışmalar,  

Buhârî’nin içeriğine katıldığı, fakat sağlam bir isnadı bulunmayan rivayetleri de 

ihmal etmeyip  kitabının bab başlığında rivayet ettiğini gösterecektir. Örnek olarak 

verdiğimiz bab başlıkları,  Buhârî’nin,    İbn Hacer’in sözkonusu başlıklar için 

kaynak olarak zikrettiği  rivayetlere muvafık, kanaatleri şeklinde de 

değerlendirilebilir. O, bu  rivayetleri dikkate almadan da bu kanaatlerini dile getirmiş 

olabilir. Bunun da muhtemel olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü İbn Hacer’in 

hadislerin kaynağı olarak zikrettiği eserlerin ikisi de Buhârî’den sonraki döneme ait 

eserlerdir. Bu durum, o kaynaklarda zikredilen isnadların sonradan uydurulmuş 

olabileceği ihtimalini de düşündürmektedir.  Fakat biz değerlendirmelerimizi, daha 

önce belirttiğimiz gibi,  İbn Hacer’in bu tür bab başlıklarının kaynaklarını açıklamak 

için verdiği bilgilere dayanarak yaptık. 

Sonuç olarak, İbn Hacer’in muallak hadislerle alakalı açıklamaları, Sezgin’in 

belirttiği gibi687 konuyu tamamıyla açığa kavuşturacak nitelikte değildir. Bilakis 

yaptığı açıklamalar, onun da zaman zaman meselenin içinden çıkamadığını 

göstermektedir. Keza daha önce belirttiğimiz gibi, onun konuyla ilgili 

açıklamalarının bir kısmı birbiriyle çelişmektedir. Kanaatimizce, Sezgin’in belirttiği 

gibi, Buhârî’nin rivayet hakkını alamadığı kaynaklardan rivayette bulunurken bu 

yönteme baş vurduğunu kabul etmek daha isabetli görünmektedir. 

Bu sonuca ulaşamamış olduğu görülen İbn Hacer’in,  Buhârî’nin muallak 

olarak zikrettiği rivayetleri vasletmek için büyük bir çaba sarfetmiş olduğunu görmek 

son derece tabiidir. Bu amaçla  yazılmış ilk eser olan Tağliku’t-Ta’lik adlı eseri, 

onun bu yöndeki çabalarının bir ürünüdür. Buhârî’nin kullandığı muallak rivayetleri 

                                                                        
686 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XII, 101.  
687 Sezgin,  a.g.e., s. 120-121. 
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savunmak için kusurlu bazı rivayetlere bile müracaat etmesi de, onun  Buhârî’yi 

savunabilmek için her yola başvurduğunu göstermektedir.  
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II. BÖLÜM 

İBN HACER’İN İSNADLA İLGİLİ TENKİTLERE VERDİĞİ CEVAPLAR 

 II.1.Buhârî’nin Şartları 

Her muhaddis gibi  Buhârî de kitabına alacağı  hadislerde bazı şartlar aramış 

olmalıdır. Fakat kendisinden bu anlamda herhangi bir açıklama bize intikal etmiş 

değildir.  Buhârî’nin eserine aldığı hadislerde aradığı şartlara dair zikredilenler, onun 

kitabını tetkik edenlerin bu tetkikleri sonucunda vardıkları şahsi kanaatlerinden 

ibarettir.688 Tabii olarak bu konuda ilim adamları arasında ihtilaflar meydana 

gelmiştir. Bazılarının  Buhârî’nin şartı olarak dile getirdikleri hususlar başkaları 

tarafından reddedilmiştir.  

Buhârî ve meşhur hadis kitaplarının şartlarını konu edinen bazı eserler 

yazılmıştır. Bu konuda yazılmış ilk eser, İbn Mende’nin (ö.395/1004) Şurûtu’l-

Eimme fî’l-Kırâa ve’s-Semâ’ ve’l-Munâvele ve’l-İcâze adlı eseridir. Daha sonra 

Muhammed b. Tahir el-Makdisî (ö.507/1113) Şurûtu’l-Eimmeti’s-Sitte adlı bir eser 

yazmıştır. Ondan sonra  gelen Ebu Bekr el-Hazimî (ö.584/1188) de Şurûtu’l-

Eimmeti’l-Hamse adlı eserini yazmıştır.689  

İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî’de  Buhârî’nin şartlarıyla ilgili olarak el-Makdisi ve 

el-Hâzmî’nin görüşlerini nakletmekte ve kendisi de bazı değerlendirmelerde 

bulunmaktadır. el-Makdısî ve el-Hazımî’nin ikisi de eserlerine el-Hakim en-

Nisâbûrî’nin (ö.405/1014) Buhârî ve Muslim’in şartları olarak ileri sürdüklerini 

tenkit etmişlerdir. 

el-Hakim, el-Medhal ilâ Ma’rifeti’l-İklîl adlı eserinde hadisleri sıhhat 

yönünden on tabakaya ayırmış ve birinci tabakayı teşkil eden Buhârî ve Muslim’in  

rivayet ettikleri hadislerin şartlarını da şöyle açıklamıştır: Hadisi, Rasulullah’tan  

(s.a.v.)  hadis  rivayet etmekle meşhur olmuş ve kendisinden adil iki kişinin rivayette 

bulunduğu bir sahabi,  ondan da sahabeden  rivayette bulunmakla meşhur olmuş ve 

iki ravisi bulunan bir tabiinin, ondan da etba-ı tabiinin hafız ve mutkinlerinden olan 

                                                                        
688 el-Makdisi, Şurûtu’l-Eimmeti’s-Sitte, thk. Abdulfettah Ebu Ğudde, Mektebu’l-Matbu’âti’l-

İslamiyye, (Selâsu Resâil fî İlmi Mustalahi’l-Hadîs adlı kitap içinde), Halep, 1997, s. 85.  
689 Bkz. Sezgin,  a.g.e., s. 207 
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ve kendisinden dördüncü tabakadan bir çok sika ravinin hadis aldığı biri, rivayet 

etmelidir. Buhârî ve Muslim’in kendisinden hadis aldıkları şeyhin de rivayetinde hıfz 

ve adaletiyle meşhur olması gerekmektedir.690  

el-Hâkim’in iddiasına, “Buhârî ve Muslim böyle bir şart koymamışlardır. 

İkisinden de böyle bir şey söyledikleri nakledilmiş değildir. Bu, el-Hâkim’in kendi 

zannına göre koyduğu bir şarttır,” dedikten sonra  her iki kitaptan söz konusu şarta 

uymayan hadisler naklederek itiraz eden el-Makdisi’nin691 Buhârî ve Muslim’in 

şartları olarak anlattıkları da ilerde belirteceğimiz gibi tartışmasız kabul edilecek 

kurallar değildir. 

 el-Makdisî, Kütüb-i Sitte müelliflerinin şartlarını incelediği eserinde, Buhari 

ve Muslim’in ravilerde aradıkları şartları şöyle açıklamıştır: “Buhârî ve Muslim, 

meşhur bir sahabiye varıncaya kadar ravilerinin sika olduklarında ittifak edilen 

hadisleri rivayet etmişlerdir. Ravilerin sikalığı konusunda imamlar arasında ihtilaf 

bulunmamalı ve hadisin isnadı muttasıl olmalıdır. Eğer sahabinin iki veya daha fazla 

ravisi bulunursa, güzel olur. Fakat sahabinin tek bir ravisi varsa ve isnad bu raviye 

kadar sahih ise Buhari ve Muslim bu tür  hadisleri de  rivayet etmişlerdir.”692  

el-Makdisî’nin, ravilerin sikalığı konusunda alimlerin ittifakı iddiası, 

gerçekleri yansıtmamaktadır. Nitekim el-İrâkî (ö.806/1399) de onun bu görüşünü, 

“Nesâî,  Buhârî ve Muslim’in  hadislerini  rivayet ettikleri bazı ravileri zaif 

addetmiştir,” diyerek reddetmiştir. 693  

Kütüb-i Sitte müelliflerinden İbn Mâce’yi dışarıda bırakarak Şurûtu’l-

Eimmeti’l-Hamse adlı bir eser yazan el-Hâzimî, eserine el-Hâkim’in söylediklerini 

reddederek başlamıştır. el-Hâkim’in hadisin her tabakada iki sika ravisinin 

bulunması gerektiğini söylediğini belirten el-Hâzimî, böyle bir iddiada bulunduğu 

için onu, hadislerin kaynaklarını bilmeyen694 ve  Sahîh’i dikkatli incelememiş695 biri 

                                                                        
690 en-Nisâbûrî, el-Hakim, el-Medhal ilâ Ma’rifeti’l-İklîl, thk. ve çev. James Robson, London, 1953, s. 

11, (İngilizcesi, s. 14-15). Krş. el-Makdisî, Şurûtu’l-Eimmeti’s-Sitte, s.96; el-Hâzimî, Şurûtu’l-
Eimmeti’l-Hamse, s. 115; İbn Hacer, en-Nuket ala Kitabi İbni’s-Salâh, s. 41; es-Suyûtî, 
Tedribu’r-Ravi, I, 98. el-Hâkim, bu hususları  Ma’rifetu Ulûmi’l-Hadîs’inde sahih hadisin şartları 
olarak zikretmektedir. Bkz.en-Nisâbûrî, Hakim, Ma’rifetu Ulûmi’l-Hadîs, thk. es-Seyyid 
Muazzam Huseyn, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1977, s. 62. 

691 Bkz. el-Makdisî,  a.g.e., s. 96-99. 
692 A.g.e., s. 86. 
693 el-İrâkî, Fethu’l-Muğîs, s. 21. 
694 el-Hâzimî,  a.g.e., s. 114. 
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olarak nitelendirmekte ve Sahihayn’da yer alan bazı ferd ve garip  hadisleri 

zikrederek, bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını ispatlamaya çalışmaktadır.696 İbn 

Hacer, el-Hâzimî’nin el-Hâkim’i yanlış anladığını belirtip, onun  Buhârî ve 

Muslim’in şartı olarak hadisin her  tabakada iki ravisinin olması gerektiğini 

söylemediğini, onun sözlerinin, “hadisi rivayet eden sahabiden, aynı şekilde tabiiden  

hadis almış olan en az iki kişi olmalıdır,”  şeklinde anlaşılması gerektiğini 

belirtmiş697 ve el-Hâkim’in söylediklerinin Sahihayn’da kendilerinden hadis  rivayet 

edilen bazı sahabiler için geçerli olmasa da, sahabeden sonraki tabakalarda yer alan 

raviler için geçerli olduğunu iddia etmiştir.698 el-Hakim’in görüşünü bu şekilde 

savunmaya çalışan  İbn Hacer söz konusu şartın el-Hâkim ve onun görüşüne 

katılanlar tarafından ileri sürüldüğünü fakat muhakkiklerce kabul görmediğini de 

belirtmektedir.699  

el-Hâkim’in görüşünü bu şekilde reddeden el-Hâzimî, hadis imamlarının 

hadisini rivayet ettikleri ravinin şeyhiyle olan münasebetini göz önünde bulundurarak 

hadisleri değerlendirdiklerini belirtmiştir. Bunu yapabilmek  için de ravilerin 

tabakatının bilinmesi gerektiğini belirten el-Hâzimî, ez-Zuhrî’den hadis alan ravilerin 

durumunu misal olarak zikredip ravileri beş tabakaya ayırmış ve  Buhârî’nin birinci 

tabakaya giren kişilerin  hadislerini  rivayet ettiğini belirtmiştir. Bunlar hıfz ve itkan 

sahibi kişiler olup  şeyhleriyle uzun süre beraber kalmışlardır. Öyle ki, bunların 

içinde hem hazarda hem de seferde şeyhinden ayrılmayanlar bulunmaktadır. 

Muslim’in  hadislerini  rivayet ettiği ikinci tabakaya giren raviler ise şeyhleriyle az 

bir süre kalabilmiş, itkan ve hıfz bakımından birinci tabakada yer alan ravilerden 

aşağıda olan kişilerden oluşmuştur.700    

Buhârî’nin zaman zaman ikinci tabakanın ricalinden bazılarının hadislerini de  

rivayet ettiğini701 belirten el-Hâzimî, ondan rivayet edilmiş olan bazı sözlere 

dayanarak, “Buhârî, sahih kabul ettiği hadisleri  rivayet etmiştir. O, senedi inkıta, 

                                                                                                                                                                                                           
695 el-Hâzimî,  a.g.e., s. 129. 
696 el-Hâzimî,  a.g.e., s. 135-140. 
697 İbn Hacer, en-Nuketu ala Kitabi İbni’s-Salâh, s. 42; Fethu’l-Bârî, XIII, 290. 
698 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 9. 
699 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X,703. 
700  el-Hâzimî, a.g.e., s. 151. 
701  A.g.e., s. 155.  



 155  
 

 

tedlîs vb.  za’fiyet sebeplerinden salim olan hadisleri rivayet etmiştir,”702 demek 

suretiyle onun isnadda aradığı şartları da sıralamış olmaktadır. 

İbn Hacer, el-Hâzimî’in zikrettiği örneğin, ez-Zuhrî gibi muksirundan olan 

kişiler için geçerli olduğunu belirtmiştir. İbn Hacer, Buhârî ve Muslim’in 

muksirundan olmayanların hadislerini rivayet ederlerken dikkat etmiş oldukları 

hususları ise şöyle açıklamıştır: ”Muksirundan olmayanların hadislerinde ise, 

güvenilir (sika), adalet sahibi ve az hata yapan ravilere itimat etmişlerdir. Yahya b. 

Said el-Ensârî gibi, bu özellikleri taşıyanların bir kısmına tam olarak güvendikleri 

için, teferrüd ettikleri hadisleri de  rivayet etmişlerdir. Tam olarak güvenemedikleri 

ravilerin ise, başkaları tarafından da  rivayet edilmiş olan hadislerini rivayet 

etmişlerdir ki, bunlar çoğunluğu oluşturmaktadırlar.”703   

İbn Hacer, Buhârî’nin isnadda dikkat ettiği hususlardan birinin ravilerin 

sema’daki kıdemleri olduğunu ve bunu bir tercih sebebi olarak kabul ettiğini iddia 

etmiştir.704 Buhârî’nin Ebu Nuaym’ın rivayetini, İbn Uyeyne’den hadis almadaki 

kıdemine bakarak, hadisi İbn Uyeyne’den alan diğer ravilerin rivayetine tercih 

ettiğini belirten İbn Hacer, hadisi Ebu Nuaym’a muhalif şekilde rivayet edenlerin 

sayıca fazla olmaları ve İbn Uyeyne ile beraber bulunma sürelerinin uzun olması 

gibi, Ebu Nuaym’ın rivayeti karşısında onların rivayetlerinin  tercih edilmesini 

gerektiren özelliklere sahip olduklarını da söylemektedir.705  Buhârî’nin buradaki 

tercihi, onun el-Hâzimî’nin ez-Zuhrî örneğinde ileri sürdüğü kurala muhalif 

davranmış olduğunu göstermektedir ki, bu da söz konusu kuralın her zaman geçerli 

olmadığı anlamına gelmektedir.  

Buhârî’ye isnad edilen bir şart da onun ittisalde muasarat (ravilerin aynı asırda 

yaşamış olmalarını) ve mülakatı (birbirlerini görmüş olmalarını) şart koştuğu 

şeklindedir. Ona göre anane ile gelen bir hadisin sahih olabilmesi için, hadisi rivayet 

eden kişinin şeyhiyle, bir kere bile olsa mulaki olduğunun bilinmesi şarttır. 

                                                                        
702  A.g.e., s. 163-164.  
703  İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 10. 
704  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, I, 483. İbn Hacer, bu iddiasını, Buhârî’nin “Hz. Peygamber  (s.a.v.) ile 

Meymune aynı kaptan yıkanıyorlardı” (Buhârî, 5, Gusül, 3, [I,69]) hadisinin Ebu Nuaym tarikiyle  
doğrudan İbn Abbas’tan gelen tarikinin İbn Abbas’ın hadisi Meymune’den aldığını belirten 
tarikinden daha doğru olduğunu söylemesi sebebiyle dile getirmiştir. 

705  A.g.e., ay. 
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Aralarında mülakat olduğu bilinmezse aynı asırda yaşamış olduklarına bakılarak 

anane yoluyla yapılan rivayet sema’a hamledilemez.706  

Buhâri’ye isnad edilen bu şartı “nevzuhur bir görüş” olarak nitelendiren 

Muslim’e göre aralarında mülakat olduğu bilinmezse bile aynı asırda yaşamış olan 

ravilerin birbirlerinden riveyet ettikleri hadisler kabul edilir.707 Muslim’in 

muhalefetine rağmen hadis imamlarının muanan hadisin kabulü için ravilerin adalet 

sahibi olmalarını, birbirleriyle mülaki olmalarını ve müdellis olmamalarını şart 

koşmada icma ettikleri ileri sürülmüş708 ve Muslim’in görüşü reddedilmiştir.709  

Sonuç olarak  Buhârî’nin şartları olarak zikredilenler, daha sonraki 

dönemlerde yaşamış alimlerin ona isnad ettikleri şartlardır.  el-Makdisî ve el-

Hâzımî’nin  Buhârî’nin şartları hakkındaki görüşlerini bazı açıklamalar ilave ederek 

nakleden İbn Hacer’in kendisi de  Buhârî’ye bazı şartlar isnad etmiştir. Bunlar da  

İbn Hacer’in şahsi kanaatleri olup kesinlik ifade etmemektedirler. Nitekim 

Buhârî’nin Sahîh’inde ona isnad edilen şartlara uymayan rivayetlerin yer alması 

onun şartları olarak ileri sürülenler hakkındaki bu kanaatimizi desteklemektedir. 

Ayrıca bu bölümde  görüleceği gibi,  el-Camiu's-Sahîh’de rivayet edilmiş olan bir 

çok hadisin isnadının tenkit edilmiş olmasının yanında hadisleri rivayet edilmiş olan 

                                                                        
706 İbnu’s-Salâh, Siyane, s.128; en-Nevevî, Sahihu Muslim bi Şerhi’n- en-Nevevî, I, 128; el-Fihrî, İbn 

Ruşeyd, es-Sunenu’l-Ebyen ve’l-Mevridu’l-Em’an fî’l-Muhakemeti beyne’l-İmameyn fî’s-
Senedi’l-Mu’an’an, thk Salâh b. Sâlim, Medine, 1996, s. 52; İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s.12; 
Fethu'l-Bârî, III, 295; Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 36; es-Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, I, 44; el-Cezairî, 
Tevcihu’n-Nazar, I, 304. 

707  Muslim, Mukaddime, 6, (I,29). Muslim  Buhârî’ye isnad edilen bu şartın bazı muasırları tarafından 
ileri sürüldüğünü belirttikten sonra, “Bu, nevzuhur bir görüştür. [Bu görüşün] sahibinden önce 
bunu sileri süren olmamıştır. İlim ehlinden onu [bu görüşünde] destekleyen de yoktur,” demiştir. 
Ona göre, sika olan her ravinin kendisi gibi, sika olan birinden rivayet ettiği hadis, eğer ravilerin 
ikisinin aynı asırda yaşadıkları bilinirse ve aralarında mülakat ile sema’ın vuku bulma imkanı  
varsa, ikisinin bir araya geldikleri ve konuştukları herhangi bir haberde  rivayet edilmese bile, 
sabittir ve bu hadis hüccet olur. O, bunun ilim ehlinin eskiden beri ittifakla kabul ettiği bir kural 
olduğunu da belirtmiştir. 

708 Bkz. İbn Abdi’l-Berr, et-Temhîd, I, 12. İbn Ruşeyd el-Fihrî (ö.721/1321), Muslim’in kendi 
görüşünü icma edilen görüş olarak ileri sürdüğünü, fakat  bunun hocası Buhârî ve hocasının 
hocası Ali b. el-Medînî’nin görüşüne muhalif olması sebebiyle icmanın söz konusu 
olamayacağını ve makbul olan görüşün Buhâri’nin görüşü olduğunu belirtmektedir. O, Muslim’in 
mülakatı şart koşmanın icma’a ek bir şart olduğu şeklindeki iddiasının geçerli olmadığını; asıl 
onun icma’ edilen şartlardan birini eksiltmiş olduğunu ifade etmektedir. (Bkz. el-Fihrî, İbn 
Ruşeyd,  a.g.e., s. 88-90). 

709  İbnu’s-Salâh, Ulumu’l-Hadis, s. 66; Sıyâne, s. 128; en-Nevevî, Sahihu Muslim bi Şerhi’n-Nevevî, 
I, 128. 
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ravilerin de tenkit edilmiş olması  Buhârî’nin şartları olarak ileri sürülmüş olanların 

gerçekleri yansıtmadığını göstermektedir. 

II.2. İsnad Tekniği Açısından  Buhârî’ye Yöneltilen Tenkitler 

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’ine yöneltilen tenkitlerin bir kısmı ve belki de 

en önemlisi hadislerin isnadlarıyla ilgili olan tenkitlerdir. İbnu’s-Salah’ın, önemsiz 

gördüğü ve az sayıda olduğunu belirttiği bu tenkitlerin710 önemi,  Buhârî’nin 

Sahîh’ine atfedilen özelliklerden kaynaklanmaktadır.  Zira  Buhârî’nin Sahîh’inde  

rivayet etmiş olduğu hadislerin hepsinin sahih olduğu ve bunun ümmet tarafından 

kabul edilmiş bir husus olduğu iddia edilmiştir.711 İbnu’s-Salah’ın gerçekleri 

yansıtmayan bu iddiası haklı olarak  itirazlara maruz kalmış ve reddedilmiştir.712  

Buhârî’nin tenkit edilmemiş hadislerinin ümmet tarafından kabul görmüş 

sayılabileceğini belirten  İbn Hacer,713 hem  Hedyu's-Sârî’de hem de  Fethu'l-Bârî’de 

söz konusu tenkitleri cevaplamaya çalışmaktadır.  İbn Hacer’rin bu tenkitlere verdiği 

cevapları ele alacağımız bu bölümde, çok sayıda hadisin isnad tekniği açısından, çok 

sayıda ravinin (400 civarında) de cerh ve ta’dil açısından tenkit edildiği görülecektir 

ki, kanaatimizce bu, tenkitlerin basit ve az sayıda olduğu iddiasının sağlam bir 

dayanaktan yoksun olduğunu göstermektedir.  

Buhârî’nin Sahîh’ini sistemli bir şekilde ilk defa tenkide tabi tutan ve bu 

konuda eser yazan kişi Darakutnî’dir.714 306-385/918-995 yılları arasında yaşamış 

olan, “Sunen”, “el-İlelu’l-Vâride fî’l-Ahâdîsi’n-Nebeviyye” ve “Kitabu’d-Duafa 

ve’l-Metrukîn” gibi hadis ilmine dair meşhur eserler vermiş olan Darakutnî, 

Buhârî’ye yönelttiği tenkitlerini “el-İlzâmât ve’t-Tetebbu’” adlı eserinde toplamıştır. 

Darakutnî bu eserde Buhârî’yle birlikte Muslim’e de tenkitler yöneltmiştir. Eser iki 

bölümden oluşmaktadır. “el-İlzâmât” adlı bölümde Buhârî ve Muslim’in şartlarına 

uyduğu halde eserlerine almadıkları yetmiş hadisten söz edilmektedir.  “et-Tetebbu’”  

adlı ikinci bölümde ise 218 adet hadis, illetli oldukları gerekçesiyle  tenkit 

edilmektedir.  

                                                                        
710 Bkz. İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s.29; Sıyâne, s. 86. 
711 İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s.28-29. Sıyâne, s. 85.  
712 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Hatiboğlu, Mehmed Said, Müslüman Âlimlerin Buhârî ve 

Muslim’e Yönelik Eleştirileri, s.4-5. 
713 İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker,s. 22. 
714 Sezgin,  a.g.e., s. 209. 
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Darakutnî, Buhârî ve Muslim’i tenkit sadedinde iki eser daha telif etmiştir. 1. 

“Zikru Kavmin mimmen Ahrace lehum el-Buhârî ve Muslim fî Sahîhayhimâ ve 

Da’afehum en-Nesaî fî Kitâbihi ed-Duafâ.” Darakutnî bu eserinde Nesaî’nin zayıf 

ravilere tahsis ettiği eserinde yer alan Sahîhan ravileri hakkındaki tenkitleri 

değerlendirmektedir. Birbuçuk varak hacmindeki bu risale Topkapı Üçüncü Ahmet 

Kütüphanesi 624 numaralı mecmuanın 253a-254b varakları arasındadır. 2. 

“Kitabu’t-Tashîf.” Kaynaklarda geçmesine rağmen herhangi bir nüshasının tespit 

edilemediği belirtilen bu eserde Darakutnî’nin Buhârî ve Muslim’in kitaplarındaki 

zayıf olduğu iddia edilen hadislerden iki yüz tanesini incelediği belirtilmiştir.715 Bu 

eserin muhtemelen “et-Tetebbu”’la aynı olduğu ve onun değişik bir isimle 

kaydedilmiş bir nüshası sebebiyle ayrı bir eser olarak zikredilmiş olduğu 

söylenmiştir.716  

Darakutnî’den başka alimler de  Buhârî’yi tenkit etmişlerdir. Salahattin Polat 

konuyla ilgili şu bilgilere yer vermektedir: “Buhârî’nin Sahîh’ini tenkit sadedinde 

müstakil eser veren veya eserinde bu konuya yer veren veya bu tenkitlere cevap 

sadedinde eserler telif eden alimler tespit edebildiğimiz kadarıyla şunlardır: 

1. Ebu Mes’ud ed-Dımaşkî (400/1009). Kaynaklarda eserinin ismi yer 

almamakta, sadece bu konuda bir eserinin olduğundan bahsedilmektedir.717 

2. Ebu Zerr el-Herevî (ö.434/1042). Sahîh’in üçüncü tabaka ravilerinden olan 

bu zatın “İlzâmâtu’l-Buhârî” isimli eserinde Buhârî’nin şeyhlerini tenkide tabi 

tuttuğu bilinmektedir. 

                                                                        
715 Polat, Salahattin, Hadis Araştırmaları, İnsan yay. İstanbul, 1997, s. 92. Polat, Kitabu’t-Tashif’in 

geçtiği kaynaklar arasında İbnu’s-Salah’ın Ulumu’l-Hadîs’ini ve Suyutî’nin Tedrîb’ini de 
zikretmektedir. Fakat her iki eserde de Darakutnî’nin Kitabu’t-Tashif adlı eserinin musahhaf 
hadisler hakkında olduğu belirtilmiştir. (Bkz. İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s. 279; Suyûtî, 
Tedribu’r-Ravî, II, 175.) Polat’ın kaynak olarak zikrettiği İsmail Paşa’nın Hediyyetu’l-Arifîn’inde 
söz konusu kitabın hadis ilmine dair olduğu belirtilmiştir. (Bkz. el-Bağdâdî, İsmail Paşa, 
Hediyyetu’l-Arifîn, İstanbul, 1951, I, 684.) Katib Çelebi de bu eserin hadis kitaplarındaki 
tashiflerle ilgil olduğunu belirtmiştir. (Bkz. Keşfu’z-Zunûn, II, 1404.) Suyûtî, “Darakutnî, 
Kitabu’t-Tashîf’te alimler için vuku bulmuş olan bütün tashifleri zikretmiştir,” demektedir. 
Bundan hareketle Sahihayn’deki tashifleri de zikrettiği için onlarla ilgili olduğu söylenebilse de, 
sözkonusu eserin Sahihay’nın hadislerinin tenkidine dair olduğu söylenemez.  

716  A.g.e., s. 92. İbn Hacer, Darakutnî’nin tenkit ettiği bir hadisi ona ait olan et-Tetebbu’ dışında 
müstakil bir kitabında bulduğunu belirtmiştir. (Bkz.  Hedyu's-Sârî, s.517.) Bu, Darakutnî’nin et-
Tetebbu’ dışında  Buhârî’yi tenkide dair bir eserinin daha olduğu şeklinde anlaşılabilse de bunun  
Kitubu’t-Tashih olmadığı ortadadır.  

717el-İlzâmât ve’t-Tetebbu’un muhakkiki Abdurrahman Mukbil b. Hadi, “Cevabu Ebî Mes’ud alâ’d-
Darakutnî” adlı bu eserin Hindistan’da bulunan bir nüshasının kopyasını kullanmıştır. Bkz.  el-
İlzâmât ve’t-Tetebbu’, s. 584. 
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3. İbn Hazm da (ö.456/1063) bazı Buhârî hadislerini metin ve sened 

yönünden tenkide tabi tutanlar arasında yer almaktadır. 

4. Ebu Ali el-Ğassânî’nin (ö.498/1104) “Takyîdu’l-Muhmel [veTemyîzu’l-

Muşkil]” isimli eseri Sahîh’in tenkidine dairdir.718    

5. İbn Abdi’l-Berr (ö.463/1071): “el-Mesâilu’l-Mustağrabe mine’l-Buhârî.” 

Bu eserde Sahîh’in bazı yönlerden tenkit edildiği Zurkânî (ö.1122/1710) tarafından 

kaydedilmektedir.719 

6. el-Hatib el-Bağdadî (ö.463/1071). “Kitabu’l-Fasl li’l-Vasli’l-Mudrac fi’n-

Nakl” isimli, hadislere yapılan ilaveleri tespit amacıyla telif edilmiş eserinde, 

Buhârî’yi de bazı mudrac hadisleri eserine almış olmasından dolayı tenkit eder. 

7. Ebu’l-Velîd el-Bâcî (ö.474/1081), “et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh limen Harrece 

‘anhu’l-Buhârî fi’l- Camiu's-Sahîh” isimli eserinde  Buhârî’nin ravilerini inceler. 

8. Ebu Ali Huseyn b. Muhammed el-Ceyyânî (ö.498/1105) “et-Tenbîh ala’l-

Evhâmi’l-Vâride fî’s-Sahîhayn” isimli eserinde iki Sahîh’teki birtakım hataları 

ortaya koymaya çalışmıştır. 

9. İbnu’l-Kayserânî (ö.507/1113) “Cevabu’l-Muteannit ale’l-Buhârî” isimli 

eserinde Sahîh’e karşı yapılan tenkitleri cevaplandırır. 

10. Zeynuddin el-Irâkî (ö.806/1404), “el-Ehadisu’l-Muharrace fî’s-Sahihayn 

Elleti Tukullime fîhâ bi Da’fin ve’nkıtâin” isimli bir eser yazmıştır. İsminden 

anlaşıldığına göre bu eserde iki Sahîh’in bazı hadisleri üzerindeki tenkitler 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

11.   Veliyyuddin Ebu Zur’a Ahmed b. Abdurrahim el-Irâkî el-Mısrî’nin 

(ö.826/ 1423) de bu konuda iki eseri mevcuttur: 

                                                                        
718 Bu eserle sekizinci sıradaki eserin iki ayrı eser olarak takdim edilmesi doğru değildir. Sekizinci 

sırada zikredilen et-Tenbîh ala’l-Evhâmi’l-Vâride fî’s-Sahîhayn  adlı eser, Takyîd’in beşinci, 
altıncı, yedinci ve sekizinci cüzlerini oluşturmaktadır. et-Tenbîh’in   Buhârî ile ilgili olan kısmı 
(beşinci ve altıncı cüzler),  Muhammed Sadık Aydın el-Hamidî tarafından master tezi olarak 
hazırlanmıştır. (Bkz. el-Ğassânî, et-Tenbîh ala’l-Evhâmi’l-Vâride fî’s-Sahîhayn min Kibeli’r-
Ruvvât “Kısmu’l-Buhârî”, thk. Muhammed Sadık Aydın el-Hamidî, Riyad, 1987, muhakkik 
mukaddimesi, s. 42-43.) Sözkonusu eserler farklı sanıldıkları için olacak ki, müellifleri farklı 
şekillerde zikredilmiştir. M. Yaşar Kandemir’in de Takyîd ile et-Tenbîh’i iki ayrı eser olarak 
takdim etme yanlışına düştüğünü belirtmemiz gerekir. (Bkz. Kandemir, M. Yaşar, Sahîhayn’e 
Yöneltilen Tenkidlerin Değeri, (Sünnetin Dindeki Yeri, İstanbul, 1997), s. 341. 

719 ez-Zurkanî, bu eseri Kitâbu’l-Ecvibe ani’l-Mesâili’l-Mustağrabe mine’l-Buhârî adıyla 
zikretmektedir. Bkz. Şerhu’z-Zurkânî, Beyrut, 1411, I, 112. 
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a) “el-Beyân ve’t-Tavdîh limen Harrace lehu’l-Buhârî fî’s-Sahîh ve Messe bi 

Darbin mine’t-Tecrîh.” 

b) “Kitabu mâ Duu’ife min Ehadisi’s-Sahîhayn ve’l-Cevab Anhâ”    

12.  Muhammed b. Ali b. Muhammed Huseyn Hâmid en-Nisâburî el-Kentûrî 

el-Hindî (ö.1260/1844)  de “Ref’u’t-Temâri fîmen Tukullime fîhi min Ricâli’l-

Buhârî” isimli eserinde Buhârî’nin bazı ravileri hakkındaki tenkitleri 

cevaplandırır.”720 

Yukarda saydığımız isimler arasında en meşhur ve en erken devre ait olması 

hasebiyle daha çok  Darakutnî’nin tenkitleri üzerinde duracağız.  

II.2.1.  Darakutnî’nin Tenkitleri 

Darakutnî, daha önce belirttiğimiz gibi, “et-Tetebbu’”da 218 hadisi tenkide 

tabi tutmuştur. Bu hadislerin 217’si Buhari ve Muslim’in rivayet ettikleri 

hadislerdir.721 Tenkit ettiği son hadis ise Ebu Davud tarafından rivayet edilmiştir. “et-

Tetebbu’”da tenkide tabi tutulmuş olan 217 Sahihan hadisinden 31’i muttafakun 

aleyhtir. Sadece Buhârî tarafından rivayet edilmiş olanların sayısı 73’dir. Geriye 

kalan 113 hadis ise Muslim’in Sahîh’inde yer almaktadır. “et-Tetebbu’”da tenkide 

tabi tutulmuş olan hadislerin bazıları mükerrer olarak zikredilmişlerdir. Dolayısıyla 

mükerrerler çıkarılınca Darakutnî’nin tenkit etmiş olduğu hadis sayısı 213’e 

inmektedir. Buna göre Buhârî’nin tek başına rivayet ettiği 71, Muslim’in de tek 

başına rivayet ettiği 111 hadis tenkide uğramıştır.  

Darakutnî “et-Tetebbu’”da zikrettiği bütün hadislerde Buhârî’yi tenkit etmiş 

değildir. O, bazı hadislerin farklı tariklerini karşılaştırıp ravilerin isnatta ziyade 

yaparak ya da bazı ravileri eksik zikrederek ihtilafa düştükleri noktalara dikkat 

çektikten sonra, Buhârî’nin Sahîh’inde yer alan rivayetin en doğru rivayet olduğunu 

belirtmiştir.722 Yine o, isnattaki ravi değişikliği sebebiyle zikrettiği hadislerin 

hepsinde de Buhârî’yi tenkit etmiş değildir. Mesela A’meş’ten rivayet edilen “Kişi 

                                                                        
720  Polat,  a.g.e., s. 92-93. 
721 Salahattin Polat, “et-Tetebbu”’da tenkit edilen 218 hadisin hepsinin Buhari ve Muslim’e ait 

olduklarını belirtmektedir. Bkz., Polat,  a.g.e., s. 92. Muhtemelen 218. hadis zuhul eseri olarak 
dikkatten kaçmıştır. 

722 Bkz. el-İlzâmât ve’t-Tetebbu’, s. 334 (94. hadis), 357 (105.hadis), 472 (164. hadis), 544 
(201.hadis). 
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sevdiği ile beraber olacaktır,”723 hadisinin bazı tariklerinde sahabi olarak Abdullah b. 

Mes’ûd bazılarında ise Ebu Musa zikredilmiştir. Darakutnî, bu hadisin her iki 

tarikinin de sahih olduğunu belirtmiştir.724  

Darakutnî’nin tenkit ettiği bazı isnatlarda, tenkide sebep teşkil eden hususun, 

kullandığımız el-Camiu's-Sahîh nüshasında bulunmadığını gördük. Misal olarak, 

Buhârî’nin rivayet etmekte olduğu, yanında çalıştığı adamın karısıyla zina eden 

kişinin olayını anlatan hadisi zikredebiliriz. Bu, Sufyan b. Uyeyne’nin ez-Zuhrî’den, 

onun Ubeydullah’tan onun da Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid’ten rivayet etmiş 

olduğu bir hadistir.725 Darakutnî, bu hadisi, isnadında Ubeydullah’ın şeyhi olarak 

Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid’le beraber Şibl’in zikredilmiş olması gerekçesiyle 

tenkit etmiştir.726 Halbuki,  Buhârî’deki rivayette Şibl yer almamaktadır. Bu, 

Darakutnî’nin bir yanılgısı olabileceği gibi, kullandığı Sahîh-i Buhârî nüshasından da 

kaynaklanmış olabilir.  Kullandığı nüshada söz konusu hadisin isnadı onun belirttiği 

şekilde olabilir. Bunun yanında Darakutnî’nin açıkça hataya düştüğü noktalar da 

vardır. Şöyle ki,  Buhârî’de rivayet edilmiş olan bazı hadislerin Muslim tarafından 

rivayet edilmiş olduğunu belirtmiştir. Misal olarak,  Hz. Peygamber’in Abdullah b. 

Amr’a, gecelerini ibadetle geçirip sonra da bunu terk eden kişiye benzememesi 

tavsiyesinde bulunduğu hadisi zikredebiliriz. Bu hadis, Darakutnî’nin tenkit ettiği 

isnadla Buhârî’de rivayet edilmiş olmasına rağmen o, hadisi Muslim’e isnad ederek 

tenkit etmektedir.727  Aynı şekilde kitabında tenkide tabi tuttuğu 129 ve 130. hadisler 

de  Buhârî hadisleri oldukları halde, Muslim hadisleri olarak zikredip, tenkide tabi 

tutmuştur.728 

İbn Hacer, Darakutnî’nin tenkitlerini hem Hedyu’s-Sârî’de hem de  Fethu'l-

Bârî’de  cevaplandırmaya çalışmaktadır. O, Hedyu’s-Sârî’nin sekizinci bölümünü 

Darakutnî ve başka alimlerce yapılmış olan tenkitlere ayırmıştır.  İbn Hacer, söz 

konusu bölümde tenkitlere genel bir cevap verdikten ve tenkitleri altı kısma 

ayırdıktan sonra tenkide tabi tutulmuş olan 110 adet hadisi tek tek ele alıp 

değerlendirmektedir. İbn Hacer’in burada ele aldığı hadislerden 18’i Darakutnî 

                                                                        
723 Buhârî, 78, Edeb, 96, (VII, 112-113). 
724 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 241-244. Ayrıca bkz. s. 255-256 (52.hadis). 
725 Buhârî, 86, Hudud, 30, (VIII,24). 
726 Darakutnî, el-İlzâmât ve’t-Tetebbu’, s. 173. 
727 A.g.e., s. 211. 
728 A.g.e., s. 403, 404. 
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dışındaki alimler tarafından tenkit edilmiş olan hadislerden oluşmaktadır. Geriye 

kalan hadisler ise Darakutnî’nin tenkit ettiği hadisler olup çoğunluğu et-Tetebbu’da 

yer almaktadır. Aralarında Darakutnî’nin başka eserlerinde tenkit ettiği hadisler de 

vardır.729  İbn Hacer, yapılmış olan tenkitlerin hemen hepsini   Fethu'l-Bârî’de de 

cevaplamaya çalışmıştır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, İbn Hacer, Darakutnî’nin  et-Tetebbu’da tenkit 

ettiği hadislerin hepsini cevaplamış değildir. O, Hedyu’s-Sârî’de değinmediği 

tenkitlerin bir kısmını (yaklaşık 15 tane)  şerhte cevaplamaya çalışmıştır (yaklaşık 7 

tane) . Bunun yanında her iki   eserde de görmezden geldiği tenkitler de vardır.  

İbn Hacer, “Tenkit edilen hadisleri ele almadan önce, insaf sahibi herkesin, bu 

hadislerin hepsinin –çoğunluğu kitabın aslında bir kusur meydana getirmememsine 

rağmen- başka yönlerden de rivayet edilmiş olduklarını bilmesi gerekmektedir,” 

diyerek konuya başlamıştır.730 O, Buhârî’nin 110 hadisinin tenkide tabi tutulmuş 

olduğunu, bunlardan 32 hadisin Muslim tarafından da rivayet edilmiş olduğunu, geri 

kalan 87 hadisin ise sadece Buhârî’de rivayet edilmiş olan hadislerden oluştuğunu 

belirtmiştir.731 Gerçekte ise tenkid edilmiş olan hadislerin sayısı daha fazladır. Zira 

yukarda da belirttiğimiz gibi Darakutni’nin et-Tetebbu’da tenkit etmiş olduğu Buhârî  

hadislerinin sayısı 102’dir. İbn Hacer’in Hedyu’s-Sârî’de cevaplandırdığı 110 

hadisten 18’i Darakutnî dışındaki alimler tarafından tenkit edilmiştir.  Darakutnî’ye 

isnad ettiği tenkitlerin bir kısmı et-Tetebbu’ dışındaki esrelerinde yer almaktadır. 

Zikrettiğimiz rakamlar göz önünde bulundurulduğunda tenkit edilmiş olan hadis 

sayısının 110’dan fazla olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

İbn Hacer,  Buhârî ve Muslim’in hadislerine yöneltilmiş olan tenkitlere önce 

şöyle cevap vermektedir: “Buhârî ve Muslim’in, sahih ve illetli hadisleri bilmede, 

kendi dönemlerinde ve sonraki dönemlerde yaşamış olan muhaddislerden önde 

olduklarında (mukaddem olduklarında) şüphe yoktur. Muhaddisler, Ali b. el-

Medînî’nin, kendi muasırları arasında ilelu’l-hadisi en iyi bilen kişi olduğunda ittifak 

etmişlerdir ki,  Buhârî de ilelu’l-hadis ilmini ondan almıştır. (...) Muhammed b. 

                                                                        
729 Salahattin Polat, İbn Hacer’in Hedyu’s-Sârî’de ele aldığı 110 hadisin hepsinin Darakutnî tarafından 

tenkide tabi tutulmuş olan hadislerden oluştuğunu belirtmiştir. Bkz. Polat,  a.g.e., s. 93. 
Muhtemelen bu da zuhul eseri olarak dikkatten kaçmıştır.  

730 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 501. 
731  A.g.e., s. 502. 
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Yahya ez-Zuhlî de kendi döneminde ez-Zuhrî’den gelen hadislerin illetlerini en iyi 

bilen kişidir.  Buhârî ve Muslim bu konuda ondan yararlanmışlardır. el-Firebrî,  

Buhârî’den “Allah’a istiharede bulunup sıhhatini kesin olarak bilmeden hiç biri 

hadisi Sahîh’e almadım,“ dediğini rivayet etmiştir. Mekkî b. Abdullah da 

“Muslim’den, kitabımı Ebu Zur’a er-Râzî’ye arz ettim ve onun illetli olduğunu 

belirttiği bütün hadisleri terk ettim, dediğini işittim,”  demiştir.  Böylece, Buhârî ve 

Muslim’in, sadece illetli olmayan veya kendilerince hadisin sıhhatine etki etmeyen 

bir illeti bulunan hadisleri kitaplarına aldıkları bilinip kesinleşmiş olmaktadır. Onları 

tenkit edenlerin görüşleri ise, Buhârî ve Muslim’in tashihlerine muhalif görüşler 

olarak kabul edilecektir. İkisinin bu konuda kendilerini tenkit edenlerden önde 

olduklarında şüphe bulunmadığına göre, söz konusu tenkitler icmali olarak 

reddedilmiş olurlar.”732     

İbn Hacer,  Buhârî ve Muslim’in hadis ilmini herkesten daha iyi bildiklerinde 

şüphe yoktur, diyerek söze başlamakta; böylece daha baştan yapılan bütün tenkitlerin 

kendisi açısından bir anlam ifade etmediğini ima etmiş olmaktadır. Her şeyden önce 

bu yaklaşımın genel bir kabul görmediğini belirtmemiz gerekmektedir. Buhârî ve 

Muslim’e yöneltilmiş olan tenkitler bunu göstermektedir. Çalışmamızın genelinde 

görüldüğü gibi  Buhârî değişik yönlerden tenkide tabi tutulmuştur. İbn Hacer’in,  

Buhârî ve Muslim hadis ilminin en üst mertebesini teşkil etmektedirler, şeklindeki 

görüşü kabul edilse bile bu, ikisinin hiç hata yapmayacakları veya yanılmayacakları 

anlamına gelmez. İnsan olmaları hasebiyle onların kitaplarında bazı problemli 

hadislerin bulunması doğal karşılanmalıdır. Zira İbn Teymiyye’nin (ö.728/1327) 

dediği gibi, “Kur’an’dan başka hiçbir kitap yanlışsız değildir.”733  Konuya bu şekilde 

yaklaşmanın daha tutarlı olduğunu düşünüyoruz. Fahruddîn er-Razî’nin (ö.606/1210)  

Buhârî ve Muslim hakkındaki şu ifadeleri  bu kanaatimizi desteklemektedir: “Bir 

grup mülhidin hadis uydurup onları sahih hadisler arasına karıştırdığı bilinen bir 

husustur.  Hadisçiler iyi niyetleri sebebiyle bunları tanıyamadılar ve onların bu 

rivayetlerini kabul edip naklettiler. Allah ve sıfatları hakkında münker unsurlar ihtiva 

eden bu tür haberlerin kesin olarak uydurma olduğunu bilmek gerekir. (...)  Buhârî ve 

Kuşeyrî (Muslim) gaybı bilmezlerdi. Onlar güçleri yettiğince ictihad edip, sahih 

                                                                        
732  A.g.e., s. 502. 
733 Hatiboğlu, Mehmet Said, Müslüman Alimlerin  Buhârî ve Muslim’e Yönelik Eleştirileri, s.1. 
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hadisleri seçmeye çalıştılar. Onların  Hz. Peygamber’den başlayıp kendi zamanlarına 

kadar meydana gelmiş olan her şeyi bildiklerini aklı başında hiç kimse iddia edemez.  

Biz, onlar ve rivayette bulundukları kimseler hakkında hüsnü zanda bulunuruz. 

Ancak,  Hz. Peygamber’e isnad edilemeyecek unsurlar ihtiva eden münker bir 

haberle karşılaştığımızda, onun mülhidler tarafından uydurulmuş olduğundan da 

şüphe etmeyiz.”734 

İbn Hacer,  Buhârî ve Muslim’in hocalarına bakarak illetli hadisleri herkesten 

daha iyi bildiklerini iddia etmiştir. Onun Ali b. el-Medînî ve Muhammed b. Yahya 

ez-Zuhlî hakkında söylediklerinin meşhur bir çok hadis alimi hakkında söylendiğini 

görmek mümkündür. Teracim kitaplarında alimler hakkında söylenmiş bu tür 

methiyeler bolca yer almaktadır. Nitekim benzer sözler Buhâri’yi tenkit etmiş olan 

Darakutnî hakkında da söylenmiştir.735 Dolayısıyla bu tür sözlere bakarak yapılan 

tenkitleri reddetmeye kalkışmak doğru bir tutum olamaz. Zira birileri de tenkit 

yapanlar hakkında söylenenlere bakarak verilen cevapların bir değer ifade etmediğini 

söyleyebilirler. 

Aynı şekilde İbn Hacer’in Buhârî ve Muslim’den nakledilen sözlere bakarak 

onların eserlerinde illetli hadis rivayet etmediklerini kesin bir hüküm olarak ileri 

sürmesi de kabul edilemez bir değerlendirmedir. Buhârî’nin kitabı hakkında 

söylediklerinin bu şekilde anlaşılması gerekmemektedir. Nitekim İbn Hacer’in bu 

şekilde değerlendirdiği sözleri nakleden el-Bâcî (ö.474/1081)  çok daha farklı bir 

değerlendirmede bulunmuştur. O, Buhârî’den, kendi kitabına sadece sahih hadisleri 

aldığına dair bazı sözler naklettikten sonra şöyle demektedir: 

“Bu sözleri, bu işi bilmeyenlerin Sahihayn dışında sahih hadis yoktur, şeklinde 

düşünmelerini engellemek için naklettim. Sahihayn dışında da sahih hadisler vardır. 

Bu sebeple Darakutnî ve Ebu Zer el-Herevî İlzâmât adlı kitaplarında Buhârî ve 

Muslim’in şartlarına uyduğu halde rivayet etmedikleri hadisleri zikretmişlerdir. Aynı 

şekilde Sahihayn’da illetli hadisler de bulunmaktadır. Darakutnî bu tür hadisleri de 

bir kitapta toplamıştır.  

                                                                        
734 er-Râzî, Fahruddin, Esâsu’t-Takdîs, Kahire, 1986, s. 217-218. Krş. Kırbaşoğlu, M. Hayri, 

Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 34. 
735  Bkz. el-Bağdadî, Tarihu Bağdad, XII, 34; İbnu’l-Cevzî, el-Muntazam, Beyrut, 1358, VII, 183-4; 

es-Subkî, Tabakatu’ş-Şafiiyyeti’l-Kubra, III, 462; İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, XI, 317. 
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Hadis tashihi ictihadidir. Bu işleri bilenlerin Buhârî ve Muslim’in yaptığı gibi 

hadislerin sıhhatini araştırmaları gerekmektedir. (...) Buhârî sahih olduğuna inandığı 

hadisleri rivayet etmiştir. Muslim onun gibi düşünmediği için onları rivayet 

etmemiştir. Muslim de sahih olduğuna inandığı hadisleri rivayet etmiştir. Buhârî 

onun gibi düşünmediği için bunları rivayet etmemiştir. Bu durum, hadisin sıhhatini 

tespit işinin ictihadi olduğunu göstermektedir.”736 

Görüldüğü gibi geleneğimizin meşhur iki siması Buhârî’den nakledilen 

sözleri çok farklı şekillerde yorumlamışlardır.  İbn Hacer’in amacı  Buhârî’ye 

yöneltilen tenkitlerin önünü kesmek ve her halükarda onu savunmak olduğu için, bu 

sözleri adeta  kesin doğrular olarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. Kanaatimizce 

onun bu tutumu bilimsel gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından olan tenkit  

zihniyetinin gelişmesini engellemektedir. el-Bâcî’nin değerlendirmesi ise daha 

bilimseldir. O, ictihatta her zaman yanılma ihtimalinin bulunduğunu göz ardı 

etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu iki alimimizin değerlendirmeleri, 

düşüncelerin şekillenmesinde bakış açılarının ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. İbn Hacer gibi kendi kabullerinizi kesin doğrular olarak ileri 

sürdüğünüz zaman bilimsel gelişmenin önünü kesmiş olursunuz. Fakat el-Bâcî ve 

Buhârî hakkındaki görüşlerini daha önce naklettiğimiz er-Râzî’nin yaptığı gibi 

olaylara metodik bir şüpheyle yaklaşıp; yorumlarda her zaman yanılma ihtimalinin 

bulunduğunu kabul ettiğinizde ise daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aslında  

İbn Hacer’de de bu yaklaşımın örnekleri mevcuttur. Özellikle şerhinde  Buhârî 

dışındaki hadis kaynaklarında yer alan hadisleri değerlendirirken eleştirel bir tutum 

sergilediğini görüyoruz. Fakat bu tutumu, Buhârî söz konusu olunca değişmektedir. 

Çünkü ona göre  Buhârî hadis ilminde zirveyi oluşturmaktadır; bu sebeple de onun 

yorumları başkalarının yorumlarına tercih edilir. Şunu da belirtmemiz gerekir ki,  İbn 

Hacer, Buhârî’ye yöneltilmiş olan bazı tenkitleri haklı bulduğunu belirmiştir. Fakat 

bunun örnekleri oldukça azdır. 

İbn Hacer, yukarıda değerlendirmeye çalıştığımız bu girişten sonra  

Buhârî’ye yöneltilen tenkitleri altı gruba ayırmakta ve her biri için genel bir cevap 

vermektedir. Ondan  sonra ise, isnadı tenkide uğramış olan hadisleri  tek tek 

değerlendirip hakkında vuku bulmuş olan tenkidi cevaplamaya çalışmaktadır. Biz de 
                                                                        
736 el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, I, 285-286. 
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onun bu tasnifini esas alarak tenkit edilmiş olan hadisleri değerlendirmeye 

çalışacağız.  İbn Hacer, hadisleri incelerken başta dile getirdiği tasnife bağlı 

kalmayıp, hadisleri  el-Camiu's-Sahîh’deki kitap düzenine göre sıralamaktadır. Biz 

onun altılı tasnifini esas aldığımız için, hadislerin her birini dahil olduğu grup içinde 

ele aldık. Ayrıca İbn Hacer, altıncı gruba giren hadislerden örnekler vermemiştir. Bu 

sebeple biz de bu grupla ilgili  söylediklerini burada zikrettikten sonra, diğer beş 

grubu, örnekler vererek geniş bir şekilde ele alacağız.  

İbn Hacer, altıncı grupta, metinlerindeki lafız farklılıkları gerekçesiyle tenkit 

edilen hadisleri değerlendirmektedir: Bu tür hadislerin çoğunun aralarında cem veya 

tercih yapmak mümkün olduğu için bu tür lafız farklılıkları bir kusur olarak kabul 

edilmezler. Zaten  Darakutnî ve başka alimler isnatta vuku bulmuş ihtilaflar üzerinde 

durdukları kadar, metinde meydana gelmiş olan bu tür ihtilafların üzerinde 

durmamışlardır.737 

 

II.2.1.1. İsnadında Fazlalık ve Noksanlık  Bulunduğu Gerekçesiyle Tenkit 

Edilen Hadisler 

İbn Hacer, bu tür tenkitlere şu şekilde cevap vermektedir: “Eğer  Buhârî 

herhangi bir hadisin ziyade ihtiva eden tarikini rivayet ediyorsa ve onu tenkit eden 

kişi de o hadisin  ziyadeyi ihtiva etmeyen bir  tarikine dayanarak onu tenkit ediyorsa, 

Darakutnî’nin 45. hadiste belirttiği gibi bu tenkit yersizdir. Çünkü ravi hadisi sema’ 

yoluyla almışsa  isnattaki ziyadenin bir sakıncası olmaz.738 Zira ravi, o hadisi, önce 

biri vasıtasıyla   daha sonra da  vasıtasız olarak şeyhinden işitmiş olabilir. Eğer 

ziyade ihtiva etmeyen tarikin ravisi, hadisi [isnada ilave edilmiş olan ravinin 

üstündeki] şeyhten işitmemişse hadis munkatı’ olur. Munkatı’, zayıf hadis 

türlerindendir. Dolayısıyla sahih bir isnad, zayıf bir isnada dayanılarak  kusurlu 

addedilemez. İkinci739 ve sekizinci740 hadisler buna örnek olarak zikredilebilirler.   

Eğer Sahîh’te bir hadisin ziyade ihtiva etmeyen tariki rivayet edilmişse ve 

tenkit eden de ziyade ihtiva eden tarikle onu tenkit etmişse, Sahîh’te rivayet edilmiş 

                                                                        
737 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 503.  
738 Bkz. Darakutnî, el-İlzâmât ve’t-Tetebbu’, s. 357. (105. hadis). 
739 Bkz.  A.g.e., s. 500 (178. hadis).  
740 Bkz.  A.g.e., s. 276 (9. hadis). 
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olan hadisin munkati’ olduğunu iddia etmiş olmaktadır ki, bu durumda, hadisi ziyade 

ihtiva etmeyen tarikle rivayet eden ravinin durumu incelenir. Eğer bu ravi sahabi 

veya müdellis olmayan sika biri ise ve kendisinden hadis aldığı şeyhine ulaşıp onunla 

görüşmüşse ya da müdellis olduğu halde şeyhinden hadisi işittiğini başka bir tarikte 

açıkça  belirtiyorsa hadis munkatı’ olmaktan çıkar. Bu özelliklere sahip olmayan 

ravilerin munkatı’ isnatla rivayet ettikleri hadisleri ise  Buhârî mütâbi ve takviye 

edicisi veya genel olarak onu destekleyen bir karinesiyle birlikte zikretmiştir. Bu tür 

hadislerin sahih olup olmadığının tesbiti tek başlarına değil, takviye edicileriyle 

birlikte yapılmalıdır. Buna örnek olarak 24. hadisi zikredebiliriz.741     

Bazı hadisler de sema’ yolu ile değil de mükatebe veya icaze yoluyla rivayet 

edildikleri için munkatı’ sayılmışlardır. İcaze ile rivayeti caiz görenlere göre bu 

hadisler munkati’ sayılmazlar.  Buhârî’nin bu tür hadisleri rivayet etmesi, onun icaze 

yoluyla rivayeti sahih saydığını göstermektedir.”742 

İşte Buhârî’nin isnatlarına yöneltilmiş olan tenkitlerin çoğu  İbn Hacer’in 

birinci grupta ele aldığı bu  tür tenkitlerden oluşmaktadır. Geri kalanı ise ilerde 

zikredeceğimiz diğer dört gruba girmektedir.  

İbn Hacer’in açıklamalarında görüldüğü gibi, birinci gruba giren tenkitler, üç 

türlüdür. Biz de buna uyarak bu bölümdeki tenkitleri üçbaşlık altınada ele alacağız.  

II.2.1.1.a. Buhârî’nin isnadında fazla ravi bulunduğu gerekçesiyle tenkide 

tabi tutulmuş olan  hadisleri: 

Buhârî, “Hz. Peygamber (s.a.v.), namazını düzgün kılmayana, namazını 

yeniden kıl dedi”743, “Hz. Peygamber’e, insanların en üstünü kim? diye soruldu”744, 

“Yatağınıza yatmadan önce onu silkeleyiniz”745, “Allah’a ve ahiret gününe inanan 

bir kadına, yanında mahrem biri olmadan tek başına yolculuğa çıkması, helal 

değildir”746, hadisleri ile cenaze namazı kılmanın sevabını anlatan hadis747 ve zina 

yapan cariyenin cezasını anlatan hadisi748,  Said el-Makburî – babası – Ebu Hureyre 

                                                                        
741 Bkz.  A.g.e., s. 359 (107. hadis). 
742 İbn Hacer , Hedyu’s-Sârî, s. 502-503. 
743 Buhârî, 10, Ezan, 122, (I,192 ). 
744 Buhârî, 60, Ahadisu’l-Enbiya’, 8, (IV,111). 
745 Buhârî, 80, Da’avât, 12, (VII,149). 
746 Buhârî, 18, Taksiru’s-Salat, 4, (II,35-36). 
747 Buhârî, 23, Cenaiz, 59, (II,89-90). 
748 Buhârî, 86, Hudud, 36, (VIII,29). 
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isnadıyla rivayet etmiştir. Darakutnî, Said’in babasının söz konusu hadislerin 

isnadlarına sonradan ilave edildiğini iddia etmiştir.  

Namazını düzgün kılmayan kişi ile ilgili hadisi, Said el-Makburî’den 

Ubeydullah b. Ömer (b. Hafs b. Asım b. Ömer b. el-Hattab ö.145/762), ondan da 

Yahya b. Said el-Kattan rivayet etmiştir. Yahya dışında hadisi Ubeydullah’tan 

alanların hiçbirinin Said’in babasını zikretmediğini belirten Darakutnî, Yahya’nın 

hafız olduğunu ve hadisi  Ubeydullah’tan her iki şekilde de (hem Said – babası – Ebu 

Hureyre hem de Said – Ebu Hureyre şeklinde) dinlemiş olabileceğini belirtmiştir.749 

Görüldüğü gibi  Darakutnî’nin bu hadis hakkındaki değerlendirmesi İbn Hacer’in 

söyledikleriyle örtüşmektedir. Darakutnî’nin yaptığı şey, bir tenkit değil, bir durum 

tespitidir. Bu da onun bu gruba giren hadislerin hepsini illetli olarak 

değerlendirmediğini göstermektedir.  

Said’in müdellis olmadığını ve Ebu Hureyre’den hadis işittiğinin bilindiğini 

ifade eden  İbn Hacer, rivayetin her iki şeklini de tercihi mümkün kılacak hususlar 

bulunduğunu belirtmektedir: “Yahya’nın rivayetindeki ziyade, bir hafız tarafından 

yapılmış olduğu için makbuldür. Dolayısıyla onun rivayeti tercih edilebilir. İsnadda 

Said’in babasını zikretmeyenler, sayıca fazla oldukları için, onların rivayetleri de 

tercih edilebilir. Hadisin her iki şekilde de Sahîhayn’da rivayet edilmesinin sebebi de 

budur.”750   

Darakutnî’nin, Sahihayn’da bu şekilde çok sayıda rivayet bulunmasına 

rağmen, sadece bir kısmını tenkit ettiğine dikkat çeken İbn Hacer, bu tür 

problemlerin hadisin sıhhatine zarar vermediğini iddia etmektedir. 751 O, 

Darakutnî’nin bu hadis için söyledikleriyle örtüştüğünü belirttiğimiz 

değerlendirmesini; yani hadisin her iki şekilde de rivayet edilmiş olabileceği 

hususunu, genelleştirmekte ve  Buhârî’nin ziyade ihtiva eden bütün hadislerini bu 

şekilde değerlendirmektedir. Nitekim bu  bölümde ele alacağımız misaller bunu 

açıkça göstermektedir.  İbn Hacer’den önce Muslim şarihi Nevevî de benzer bir 

                                                                        
749 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 177. 
750 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, II, 353. 
751 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 506. 
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değerlendirmede bulunmakta ve her iki şekilde de hadisin metninin sahih olduğunu 

belirtmektedir.752  

Şarihlerin değerlendirmeleri, belki namazını düzgün kılmayan kişiyle ilgili 

hadis için kabul edilebilirse de, İbn Hacer’in bu tür rivayetlerin hepsini aynı şekilde 

değerlendirmesi makul görünmemektedir. Darakutnî’nin Said’in yukarıda 

zikrettiğimiz diğer hadislerini farklı bir şekilde değerlendirmesi de, bu tür 

rivayetlerin hepsinin aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Aslında 

Darakutnî’nin Said’in  babasının isnada ilave edildiğini söyleyerek tenkit ettiği 

hadislerin yanında, babasının isnattan düşürülmüş olduğunu söyleyerek tenkit ettiği 

hadislerin de bulunması753 İbn Hacer’i yapmış olduğu genelleme konusunda haklı 

gösterebilir. Fakat bunu genelleştirmek yerine, her hadisi ayrı ayrı araştırdıktan sonra 

değerlendirmek, daha isabetli olur. 

 Kanaatimizce, Darakutnî’nin aynı gruptaki hadisleri farklı değerlendirmesi 

onun objektif davrandığı şeklinde yorumlanabilir. İbn Hacer’in bu tür hadislerin 

hepsini aynı şekilde değerlendirmesi ise, objektif görünmemektedir. Çünkü yaptığı 

genelleme, bu bölümde ele alacğımız misallerde görüleceği gibi, onun dikkat 

çekilmiş olan bazı kusurları görmesini engellemektedir. 

Hz. Peygamber’e en üstün insanın kim olduğunun sorulduğu hadis de 

Yahya’dan aynı şekilde rivayet edilmiştir.  Darakutnî, bu hadisin de bir grup ravi 

tarafından Yahya’ya muhalif olarak rivayet edildiğini754 ve doğru olan rivayetin 

Yahya’nın rivayeti olduğunu belirtmektedir.755 Darakutnî’nin söylediklerine şerhinde 

değinmeyen  İbn Hacer, mukaddimede ise  Buhârî’nin aradaki ihtilafa işaret etmek 

için hadisi her iki şekilde de rivayet ettiğini ve ona göre hadisin Ubeydullah’tan her 

iki şekilde de gelmiş olma ihtimalinin bulunduğunu belirtmektedir.756  

Bu hadiste namazla ilgili hadisten farklı olarak  Darakutnî, doğru olanın 

Yahya’nın rivayeti olduğunu belirtmektedir. Buna göre o, Buhârî’nin rivayet ettiği 

                                                                        
752 en-Nevevî, Sahihu Muslim bi Şerhi’n-Nevevî, IV, 109. 
753 Onun Hz. İbrahim’in kıyamette babasıyla karşılaşması olayını anlatan hadise yönelik tenkidi örnek 

olarak zikredilebilir. Bkz. el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 187. 
754 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 178. 
755 Darakutnî, el-İlel, VIII, 134,135. 
756 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 522. 
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Mu’temir757, Ebu Usame758 ve Abde’nin759 rivayetlerinin sahih olmadıklarını 

söylemiş olmaktadır. Zira bu rivayetlerde Said, hadisi doğrudan Ebu Hureyre’den 

rivayet etmektedir.  İbn Hacer, söz konusu rivayetlerin şerhinde konunun bu yönüyle 

hiç ilgilenmemiştir. Bu, yukarıda belirttiğimiz gibi, onun birinci hadisle ilgili 

söylediklerini bu tür hadislerin tümü için geçerli kabul etmesinden kaynaklanmış 

olabilir.  

Darakutnî, Yahya’nın rivayetini tercih etme sebebini açıklamamıştır. Bunun 

sebebi Yahya’nın bir ravi olarak sahip olduğu belirtilen üstün özellikleri olabilir.760 

Hadisi Yahya’ya muhalif olarak rivayet edenlerin de sika oldukları belirtilmiştir. 

Özellikle Abde b. Suleyman hakkında olumsuz herhangi bir şey söylenmemiştir.761 

Ebu Usame, Hammad b. Usame’nin  sika olduğu söylenmiş olmakla beraber762 

müdellis olduğu da belirtilmiştir.763  Mu’temir b. Suleyman b. Tarhan’ın da sika 

olduğu belirtilmiştir. 764 Ne var ki kendisine muhalif rivayette bulunduğu Yahya b. 

Said el-Kattan, onun için “seyyiu’l-hıfz“ demiştir.765 Kanaatimizce, Darakutnî, son 

iki zat hakkında söylenenlere bakarak onların Abde’ye mutabaatte bulunmuş 

olmalarını önemsemeyip; Yahya’nın isnadını, Abde’ye göre daha üstün sıfatlarla 

övüldüğü için, tercih etmiştir.   

Bu örnekte de, Nevevî’nin dediği gibi, hadisin metni açısından bir problemin 

söz konusu olmadığı ileri sürülerek, yapılmış olan tenkitlerin  önemli olmadığı iddia 

edilebilir.  Kanaatimizce hadisin metni açısından herhangi bir problemin söz konusu 

olmaması, isnadıyla ilgili olarak zikrettiğimiz problemleri ortadan kaldırmamaktadır. 

Neticede bu hadis isnad tekniği açısından Darakutnî’nin zikretmiş olduğu 

kusurlardan kurtulmuş olmamaktadır. Buhârî’nin isnat tekniği açısından problemli 

                                                                        
757 Buhârî, 60, Ahadisu’l-Enbiya’, 14, (IV,119). 
758 Buhârî, 60, Ahadisu’l-Enbiya’, 19, (IV,121). 
759 Buhârî, 65, Tefsir, 12/2, (V,216). 
760 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, VII, 293; el-İclî, Tarihu’s-Sikât, s. 472; el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-

Tecrîh, III, 1391; ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffaz, I, 298; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb,XI, 190-192. 
761 el-İclî,  a.g.e., s. 315; İbn Şahin, Tarihu Esmai’s-Sikât, thk. Abdulmu’ti Emin Kal’acî, Beyrut, 

1986, s. 257; el-Bâcî,  a.g.e., III, 1049; el-Mizzî, Tehzibu’l-Kemâl, XVIII, 530-533;  İbn Hacer,  
Tehzîbu’t-Tehzîb, VI, 405. 

762 İbn Sa’d,  a.g.e., VI, 394; el-İclî,  a.g.e., s.130, İbn Hibban, Kitabu’s-Sikât, VI, 222; el-Bâcî,  
a.g.e., I, 522; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, III, 3. 

763 İbn Sa’d,  a.g.e., VI, 394; ez-Zehebî, Mizanu’l-İ'tidâl, II, 357; İbn Hacer, Ta’rifu Ehli’t-Takdîs bi 
Meratibi’l-Mevsufîn bi’ t-Tedlis, s. 59. 

764 İbn Hibbân,  a.g.e.,VII, 521; el-Bâcî,  a.g.e., II, 839-840;  İbn Hacer , Tehzîbu’t-Tehzîb,  X, 204.  
765 el-Bâcî,  a.g.e., II, 840. 
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olan bazı hadisleri eserine almış olduğunu gösteren bu durum, onun bütün 

isnatlarının kusursuz olduğu şeklindeki iddianın doğru olmadığını ortaya koyması 

bakımından çok önemlidir. 

İbn Hacer, Darakutnî’nin yatmadan önce yatağın silkelenmesiyle alakalı 

hadis ile kadının tek başına yolculuğa çıkmasını yasaklayan hadis hakkında yapmış 

olduğu tenkitlere766 Said’in yukarıda  zikrettiğimiz  ilk hadisi için verdiği cevaba 

işaret etmekle; yani Said’in hadisi hem babası vasıtasıyla hem de vasıtasız olarak 

Ebu Hureyre’den işitmiş olabileceğini söyleyerek cevap vermeye çalışmaktadır.767  

İbn Hacer, bu genel cevabın yanında Buhârî’nin ziyade ihtiva ettiği iddia 

edilmiş olan rivayetlerini savunmak için başka açıklamalara da yer vermektedir.  

Misal olarak, kadının tek başına yolculuğa çıkmasını yasaklayan hadisi, Said’ten 

rivayet etmiş olan İbn Ebi Zi’b’in hafız olduğunu ve hafızın ziyadesinin makbul 

olduğunu söyleyerek savunmaya çalışmıştır. Leys b. Sa’d'ın İbn Ebi Zi’b’e 

mutabaatte  bulunduğunu da belirten  İbn Hacer, bu iki zatın Said’in rivayetlerinde 

en güvenilir kişiler olduklarına işaret etmek suretiyle  Darakutnî’nin tercihinin 

yerinde olmadığını anlatmaya çakışmaktadır.768  

İbn Hacer’in benzer şekilde cevaplandırmış olduğu tenkitlerden biri de zina 

eden cariyenin cezasını anlatan hadis  ile ilgili tenkittir.  Darakutnî, Buhârî’nin 

Abdullah b. Yusuf – Leys – Said el-Makburî – babası isnadıyla  Ebu Hureyre’den 

rivayet etmiş olduğu769 bu hadisin, Leys’e muhalif olarak; isnadında Said’in babasına 

yer verilmeden bir çok tarikten rivayet edildiğini belirterek,  Buhârî rivayetini tenkit 

etmiştir.770  İbn Hacer, hafız olduğu için Leys’in ziyadesinin makbul olduğunu, zira 

bu tür hadislerin her iki şekilde gelmiş olmasının mümkün olduğunu söyleyerek  

Darakutnî’ye cevap vermektedir.771 Ali b. el-Medînî (ö.234/848) de Said’in zina eden 

cariyenin cezasını anlatan hadisi doğrudan Ebu Hureyre’den değil de babası 

vasıtasıyla işittiğini belirtmiştir.772  

                                                                        
766 Bkz.  Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 179-181. 
767 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 511, 538. 
768 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî , II, 724. 
769 Buhârî, 86, Hudud, 36, (VIII,29). 
770 Darakutnî,  a.g.e., s. 184-185. 
771 İbn Hacer, Hedyu’ s-Sârî, s. 516. 
772 İbnu’l-Medînî, el-İlel, thk, M. Mustafa el-A’zamî, Beyrut, 1980, s. 81. 
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Leys’in yaptığı ziyadeyi, hafız olduğunu ileri sürerek makbul olduğunu 

savunan görüşe katılmadığımızı belirtmemiz gerekmektedir.  Zira, hafızlık hadisi 

işittiği gibi rivayet etmeyi gerektirir. Kimseye hadisin isnadına veya metnine ilavede 

bulunma hakkı vermez. Hafız olan ravilere böyle bir hak tanımak, hadislere yapılmış 

olan bir çok ilaveyi peşinen kabul etmek anlamına gelir.  İbn Hacer, prensipte bunu 

kabul ettiği için ziyade ihtiva eden isnatları kabul edip, savunmaktadır. Kanaatimizce 

hadisin şerhinde  Darakutnî’nin bu tenkitlerine değinmemiş olmasının sebebi de 

budur.773  

Sözkonusu hadis, İsmail b. Umeyye774, Eyyub b. Musa775 ve  Ubeydullah b. 

Ömer776 tarfından Said el-Makburî – Ebu Hureyre şeklinde rivayet edilmiştir. 

Darakutnî’nin Sunen’inde yer alan tarikinde de Said’in babası zikredilmemiştir.777 

Hadisi Leys’e muhalif olarak rivayet edenlerin üçü de sika olarak 

nitelendirilmişlerdir. Sika olarak nitelendirilen Leys’in Said el-Makburî hadislerinde 

en güvenilir ravi olduğu da belirtilmiştir.778 Kanaatimizce  İbn Hacer’in Leys tarikini 

savunmasının sebebi budur. Ne var ki Darakutnî’nin Sunen’indeki rivayette  Leys’in 

de  Said’in babasını isnaddan düşürdüğü görülmektedir ki, bu  Buhârî rivayetini 

tercih etmeyi güçleştirmektedir. Leys bu şekilde İsmail b. Umeyye, Eyyub b. Musa 

ve Ubeydullah b. Ömer’e muvafakat ettiği için Said’in babasının zikredilmediği 

isnadın tercih edilmesinin daha doğru olduğunu söylemek mümkündür. Görüldüğü 

gibi Leys’in yaptığı ziyadeyi hafız olduğu için kabul etmek zikrettiğimiz bu hususun 

dikkate alınmaması demektir ki, bu kabul edilemez. Ayrıca Leys’e muhalif rivayette 

bulunanlardan, özellikle Ubeydullah ve İsmail son derece üstün özelliklerle 

                                                                        
773 el-İlzâmât ve't-Tetebbu' un muhakkiki,  İbn Hacer’in mukaddimede  de şerhte de bu hadise yönelik  

tenkitlere değinmediğini söylemektedir. (Bkz. el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 186, muhakkik notu). 
Oysa görüldüğü gibi  İbn Hacer mukaddimede hadisi ele alıp yapılan tenkide cevap vermiştir.  
Şerhte ise konuyla ilgilenmemiştir.  

774 Buhârî, 86, Hudud, 36, (VIII,29). Nesaî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebir, IV, 301. 
775 el-Humeydi, Musned, II, 463; İbn Ebi Şeybe, Musannaf, VII, 280-281; Ahmed b. Hanbel, Musned, 

II, 249 
776 Muslim, 29, Hudud, 31, (III,1328-9); Darakutnî, Sunen, III, 162.  
777 Bkz. Darakutnî, Sunen, III, 162.  
778 İsmail b. Umeyye için bkz. el-İcli, Tarihu’s-Sikât, s. 64; İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II,159; 

el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, I, 344;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, I, 247. Eyyub b. Musa için 
bkz. el-İclî, a.g.e., s. 76; İbn Ebi Hâtim,  a.g.e., II, 257; el-Bâcî,  a.g.e., I, 367;  İbn Hacer, a.g.e., I, 
360. Ubeydullah b. Ömer için bkz. el-İclî, a.g.e., s. 318; İbn Ebi Hâtîm,  a.g.e., V, 326; el-Bâcî,  
a.g.e., II, 990-991;  İbn Hacer,  a.g.e., VII, 35. Leys için bkz. el-İclî,  a.g.e., s. 399; İbn Ebi Hâtim,  
a.g.e., VII,179; el-Bâcî,  a.g.e., II, 664; i  a.g.e., VIII, 412-417. 
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nitelendirilmişlerdir.779  Kısacası Leys, hadisi bu şekilde rivayet etmekle sayıca fazla 

olan sika ravilere muhalefet etmiş olmaktadır. Bu sebeple onun rivayetini İbn 

Hacer’in ileri sürdüğü gerekçe ile savunmak doğru değildir. 

İbn Hacer, Ebu Hureyre’den rivayet edilmiş olan “Bedevinin biri  Hz. 

Peygamber’e  (s.a.v.) gelip, bana yerine getirdiğim zaman cennete girmemi 

sağlayacak bir amel göster...”780 hadisini de aynı şekilde değerlendirmiştir.  Buhârî, 

bu hadisi  muttasıl isnadla Ebu Zur’a b. Amr b. Cerîr vasıtasıyla Ebu Hureyre’den 

rivayet ettikten sonra, hadisin  Ebu Zur’a b. Amr b. Cerîr tararfından mursel olarak 

rivayet edilen tarikini de zikretmiştir.  Darakutnî, bu hadis hakkında, Buhârî’nin 

zikrettiği ikinci tarikin mursel olduğunu söylemekle yetinmiştir.781 Yani  hadisin 

Buhârî tarafından  zikredilen ikinci tariki kusurludur. Çünkü tabiundan olan Ebu 

Zur’a b. Amr b. Cerîr hadisi doğrudan  Hz. Peygamber’den rivayet etmiştir. 

Darakutnî, muhtemelen bu hususa işaret etmek istemiştir. Fakat  Buhârî’nin her 

yaptığında bir mana arayan İbn Hacer,  onun ikinci tarikin mursel olmasının, hadisin 

sıhhatine halel getirecek bir illet olmadığını göstermek amacıyla, hadisi hem muttasıl 

hem de mursel olarak zikrettiğini iddia etmektedir.  İbn Hacer, ardından hadisi 

Yahya el-Kattan’nın hilafına muttasıl olarak rivayet eden  Vuheyb’in hafız olduğunu 

ve bu sebeple de isnadındaki ilavenin makbul olduğunu söyleyerek onun tarikini 

savunmaktadır.782 Aslında İbn Hacer’in Tehzîb’inde Yahya ve Vuheyb için 

zikrettikleri karşılaştırıldığında Yahya’nın hadisinin tercih edilmesi gerektiği 

söylenebilir. Çünkü, Tehzîb’de Yahya, Vuheyb’e göre çok daha üstün özelliklerle 

nitelendirilmiştir.783 Ayrıca Ahmed b. Hanbel’in Vuheyb için “leyse bihi be’s" dediği 

nakledilmiştir784 ki, bu da onun Yahya’ya tercih edilmesinin doğru olmadığını 

göstermektedir. İbn Hacer’in buna rağmen Yahya’nın tarikini tercih etmemesininin 

sebebi  Buhârî’nin Sahîh’inde Vuhayb’in tarikine itimat etmesidir. 

                                                                        
779 Ubeydullah b. Ömer için, sıka, sebt, me’mûn, hâfiz denilmiştir.  Bkz. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 

VII, 35. İsmail b. Umeyye için de sıka, sâlih, hâfizun li’l-ilm, fakihu ehli mekke, gibi sıfatlar 
kullanılmıştır. Bkz. İbn Hacer, a.g.e., I, 247. 

780 Buhârî, 24, Zekat, 1, (II,109).  Buhârî, hadisi Muhammed b. Abdurrahim – Affan b. Muslim – 
Vuheyb – Yahya b. Said b. Hayyan (Ebu Hayyan) – Ebu Zur’a – Ebu Hureyre isnadıyla  Hz. 
Peygamber’den rivayet ettikten sonra hadisin Musedded – Yahya el-Kattan – Ebu Hayyan – Ebu 
Zur’a tarikiyle de Hz. Peygamber’den rivayet edildiğini  belirtmektedir. 

781 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 204. 
782 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 513. 
783 Vuheyb için bkz.  Tehzîbu’t-Tehzîb, XI, 149. Yahya  için bkz. XI, 190-192.  
784 Bkz. İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 34;  İbn Hacer,  a.g.e., XI, s. 149. 



 174  
 

 

Darakutnî, Ubeydullah b. Ömer’in, cenaze namazı kılmanın sevabını anlatan 

hadisi İbn Ebi Zi’b’e muhalif olarak; isnatta Said’in babasını zikretmeden rivayet 

ettiğini belirtmiştir.785  Bu tenkidi de aynı şekilde cevaplamaya çalışmış olan  İbn 

Hacer, Ubeydullah’ın rivayetinin meşhur olmadığını söylemek suretiyle işarette 

bulunduğu genel cevabı desteklemeye çalışmıştır.786 Ubeydullah hadisinin kaynağı 

hakkında bilgi vermeyen İbn Hacer787,  şerhinde ise İbn Ebi Zi’b dışında hadisi 

Said’den rivayet eden İbn Aclan, Abdurrahman b. İshak ve Ebu Ma’şer’in isnatta 

Said’in babasını zikretmediklerini788 belirtmesine rağmen, Buhârî’nin zikrettiği 

rivayetin doğru olduğunu belirtmektedir.789 Bu zatlardan sika olduğu belirtilen İbn 

Aclan’ın Said’in hadislerini karıştırdığı belirtilmiştir.790 İbn Main, İbn Ebi Zi’b’in 

Said’in rivayetlerinde İbn Aclan’dan daha sağlam olduğunu söylemiştir.791 

Abdurrahman b. İshak792 ile Ebu Ma’şer’in793 de zayıf raviler olduğu belirtilmiştir.  

İbn Hacer, muhtemelen bu sebeple  İbn Ebi Zi’b’in rivayetinin daha doğru olduğunu  

söylemiştir.  Kanaatimizce İbn Ebi Zi’b’in rivayetinin İbn Aclan, Abdurrahman b. 

İshak ve Ebu Ma’şer’in rivayetlerine tercih edilmesi gerektiği söylenebilir. Fakat  

Ubeydullah b. Ömer’in rivayetine tercih edilmesi gerktiğini söylemek zordur. Zira 

Ubeydulah b. Ömer, daha önce geçtiği gibi, sıka, sebt, me’mûn, hâfiz  gibi 

özelliklerle nitelendirilmiş biridir.794 İbn Hacer’in buna rağmen İbn Ebi Zi’b’in 

rivayetini tercih etmesinin  sebebi, İbn Ebi Zi’b rivayetinin Buhârî’nin Sahîh’inde 

yer almasıdır.   
                                                                        
785 Darakutnî,  a.g.e., s. 182. 
786 İbn Hacer,  a.g.e., s. 512. 
787 Bu rivayetin kaynağını tespit edemedik. Nitekim el-İlzâmât ve't-Tetebbu'’un muhakkiki  de bu 

hadisin kaynağını tespit edemediğini belirtmektedir. Bkz. el-İlzâmât ve't-Tetebbu’, s. 183.  
788 İbn Hacer, İbn Aclan tarikının Ebu Avane tarafından, Abdurrahman b. İshak tarikının İbn Ebi 

Şeybe tarafından Ebu Ma’şer tarikının  ise Humayd b. Zenceveyh tarafından rivayet edildiğini 
belirtmektedir.  Fakat biz İbn Aclan tarikini Ebu Avane’nin Musned’inde Abdurrahman tarikini 
de İbn Ebi Şeybe’nin el-Musannef’inde, bulamadık.  

789 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 253. 
790 Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, I, 196; el-İclî, Tarihu’s-Sikât, s. 410; Nesaî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle, 

thk. Faruk Hammade, Beyrut, 1406, s. 179; İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’ t-Ta’dîl, VIII, 49; İbn 
Hibbân, Kitabu’s-Sikât, VII, 386-387;ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffaz, I, 165; Mizanu’l-İ'tidâl, VI, 
256;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 303-304. 

791 İbn Ebi Hatim,  a.g.e., VII, 179, 314; el-Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, II, 304; el-Mizzî, Tehzîbu’l-
Kemal, XXV, 638; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 272. 

792 Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, V, 258; el-İclî, Tarihu’s-Sikât, s.286; Darakutnî, Kitabu’d-Dufâ ve’l-
Metrûkîn, s. 171; ez-Zehebî, Mizanul’l-İ'tidâl, IV, 258-260; el-Muğnî fi’d-Duafâ, II, 375;  İbn 
Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, VI, 125. 

793 Buhârî, ed-Duafau’s-Sağîr, s. 115; Nesai, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, s. 101; İbn Adîy, el-Kamil fi 
Duafai’r-Rical, VII, 52-55; İbnu’l-Cevzi, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, II, 157; ez- Zehebî, Mizanu’l-
İ'tidal, VII, 12. 

794 Bkz. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, VII, 35. 
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Görüldüğü gibi  İbn Hacer,  Ubeydullah hadisinin meşhur olmadığını 

belirttikten sonra kendisi  Darakutnî’nin değinmediği  muhalif rivayetleri zikredip 

tercihini ifade etmektedir. Şunu belirtmemiz gerekir ki,  Buhârî, İbn Hacer’in tercih 

etmiş olduğu İbn Ebi Zi’b rivayetinin sadece isnadını zikretmiştir. Zikrettiği metin 

ise hadisin ez-Zuhrî – Abdurrahman el-A’rac -  Ebu Hureyre tarikiyle gelen metnidir. 

Bu da  Buhârî’nin İbn Ebi Zi’b rivayeti hakkında bazı tereddütlerinin bulunduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Çünkü o, diğer rivayete itimat etmiştir.   

İbn Hacer’in, Buhârî’ye yöneltilen tenkitleri reddetmek için ileri sürdüğü 

gerekçeler konusunda tutarlı davranmadığı da görülmektedir. Bazı hadisleri 

savunurken ileri sürdüğü gerekçeleri, kendi aleyhine döndüğünde;  yani söz konusu 

gerekçe Buhârî rivayetini savunmasına engel teşkil ettiğinde, kişiye hastalık veya 

yolculuk sebebiyle yapamadığı ibadetlerin mükafatının aynen verileceğini anlatan 

hadisin795 isnadında olduğu gibi,  te’vile girişmiştir.  Darakutnî,  Buhârî’nin Matar b. 

el-Fadl – Yezid b. Harun – el-Avvam (b. Havşeb) – İbrahim es-Seksekî  - Ebu Burde 

– Ebu Musa isnadıyla  Hz. Peygamber’den rivayet ettiği bu hadisin sadece Avvam 

tarafından musned olarak rivayet edildiğini ve aynı hadisi İbrahim es-Seksekî’den 

alan Mus’ir’in ona muhalefet ederek isnatta Ebu Musa’yı ve  Hz. Peygamber’i 

zikretmediğini belirtmektedir.796  İbn Hacer, Mus’ir’in   Buhârî’deki hadisin ravisi el-

Avvam’dan daha hafız olduğunda şüphe bulunmadığını belirttikten hemen sonra, bu 

hadiste dile getirilen hususların rey (şahsi görüş) ürünü olamayacağını, dolayısıyla 

Mus’ir rivayetinin de hükmen merfu’ olduğunu iddia ederek, Buhârî’deki rivayetin 

problemli olmadığını göstermeye çalışmaktadır.797 Halbuki, daha önceki örneklerde 

görüldüğü gibi o, daha hafız olarak nitelendirdiği ravilere isnada ilavede bulunmak 

gibi bazı haklar dahi tanımış ve onların rivayetlerinin tercih edilmesi gerektiğini 

iddia etmişti. Ne var ki,  İbn Hacer, burada, hadisin Darakutnî’nin işaret ettiği tarikini 

tercih etmesi sonucunu doğuracak ve dolayısıyla onu her durumda  Buhârî’yi 

savunma amacının dışına çıkaracak olduğundan dolayı, tutarsızlığı göze almış ve 

daha hafız olanın rivayetini tercih tercih etme şeklindeki tavrı sergileyememiştir. Zira 

Mus’ir, hıfz yönünden daha üstün olduğuna göre,  İbn Hacer’in el-Avvam’ın ona 

muhalif rivayetini şaz olarak nitelendirmesi gerekmektedir. Ancak İbn Hacer, bu 

                                                                        
795 Buhârî, 56, Cihad, 134, (IV,16). 
796 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 232. 
797 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 520. 
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sonucu  Buhârî’ye yakıştıramamış olmalı ki, bunu engellemek amacıyla hükmen ref 

olgusunu devreye sokmuştur. Bu ise doğruluğu hayli tartışmalı bir değerlendirmedir. 

Klasik Hadis Usulünde yer alan, rey ve ictihatla bilinemeyecek hususların, mesela 

yaratılışın başlangıcı, sevap-azap, kıyamet ahvali vb. konuların mantıken  Hz. 

Peygamber’den alınmış olduğu ve bu sebeple de hükmen merfu sayılacağı şeklindeki 

kanaatin tartışılmaz olmadığını belirten Kırbaşoğlu, bu ve benzeri konulardaki 

bilgilerin Ehl-i Kitap çevrelerinden veya başka kaynaklardan alınmış olmasının veya 

Kur’an ve Sünnet’ten istinbat yoluyla çıkarılmış olmasının da imkan dahilinde 

olduğunu belirtmektedir.798  Hükmen ref olgusunu kabul edecek olursak, bir çok söz 

aynı gerekçelerle  Hz. Peygamber’e isnad edilebilir ki, bu kabul edilemez. 

Kanaatimizce Ebu Burde hadisi de bu şekilde değerlendirilebilir. Sözkonusu hadiste 

dile getirdikleri onun şahsi yorumu olabilir. Bu ihtimalle birlikte hadisi mevkuf 

olarak rivayet eden Mus’ir’in onu merfu olarak rivayet eden el-Avvam’dan daha 

mutkin bir ravi olduğu hususu da gözönünde bulundurulduğunda Mus’ir rivayetinin 

tercih edilmesi daha isabetli görünmektedir. 

İbn Hacer, el-Avvam’ın tarikini savunmak için onun Ravvad b. el-Cerrah - 

Mus’ir - Said b. Ebi Burde – Ebu Burde – Ebu Musa - Rasulullah, isnadıyla rivayet 

edilen bir mütâbi’ini de zikretmektedir.799 Hadisin söz konusu tariki Taberanî 

(ö.360/970) tarafından  rivayet edilmiştir.800 Taberanî, bu hadisin sadece Ravvad 

tarafından bu şekilde rivayet edildiğini ve hadisi Ravvad’dan alan Muhammed b. 

Ebi’s-Seriyy’nin rivayetinde yalnız kaldığını belirtmiştir.801  İbn Hacer’in kendisi de 

Ravvad’ın ömrünün sonunda ihtilata düşmesi sebebiyle hadislerinin terk 

edildiğini,802 hadisi ondan alan Muhammed’in de çok sayıda hadiste hatasının 

bulunduğunu belirtmiştir.803 Dolayısıyla mütâbi’ diye ileri sürdüğü bu rivayetin 

bizzat kendisi kusurludur. İsnadı kusurlu olan bir rivayete, başka bir rivayetin 

isnadındaki kusuru gidermek için müracaat etmek ise, isabetli görünmemektedir. 

                                                                        
798 Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 244; Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 142. 
799 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, VI, 169. 
800 Taberanî, el-Mu’cemu’l-Avsat, VIII, 271; el-Mu’cemu’s-Sağîr, II, 238. 
801 Taberanî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, II, 238. 
802 İbn Hacer, Takribu’t-Tehzîb, s. 211.  
803 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 376; Takribu’t-Tehzîb, s. 504. 
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Zira, sayıları çok olsa bile, isnadı kusurlu olan hadislerin, birbirlerinin kusurlarını 

gidermeleri söz konusu olamaz.804  

Ahmed b. Hanbel’in hadiste ravinin hadisi hıfzettiğine delalet eden bir 

hikayenin bulunmasını, rivayetin sıhhati için önemli bir karine olarak kabul ettiğini 

belirten  İbn Hacer,  söz konusu rivayeti de bu açıdan değerlendirmektedir. Hadisin 

başında yer alan “Ebu Burde ve Yezid b. Kebşe beraber yolculuğa çıkmışlar; Yezid, 

yolculukta oruç tutunca, Ebu Burde ona, Ebu Musa’dan defalarca  Hz. Peygamber’in 

şöyle dediğini işittim,.. demiştir,” şeklindeki hikayenin el-Avvam’ın hadisi 

hıfzettiğine delalet ettiğini belirtmektedir.805 Ne var ki el-Avvam’ın Buhârî’deki 

rivayetinin başında yer alan bu ayrıntı, İbn Hacer’in mütâbi’ olarak zikrettiği 

Taberanî rivayetinde yer almamaktadır. Mutabaat sadece isnatta Ebu Musa ve  Hz. 

Peygamber’in zikredilmesi yönünden gerçekleşmiştir. Bu da  İbn Hacer’in iddiasının 

güçlü dayanaklardan yoksun olduğunu göstermektedir.  

İbn Hacer,  Buhârî’nin, Humeydî - Sufyan b. Uyeyne – Amr b. Dinar – Tavus 

– İbn Abbas  isnadıyla rivayet ettiği  “Ömer’e falanın (Semure’nin) şarap sattığı 

ulaştı...”806 hadisini savunurken de yukarıdaki değerlendirmelerimizi haklı çıkaracak 

yorumlarda bulunmuştur. Darakutnî, hadisin Hammad b. Zeyd’in Amr b. Dinar’dan 

ve Hanzala’nın Tavustan gelen tariklerinde İbn Abbas’ın zikredilmediğini ve hadisin 

doğrudan Ömer’den nakledildiğini söyleyerek807 bu rivayet hakkındaki ihtilafa işaret 

etmiştir.  İbn Hacer, Sufyan’ın Amr’ın hadislerini en iyi bilen kişi olduğunu ve onun 

rivayetinde Tavus’un hadisi İbn Abbas’tan işittiğinin açıkça belirtildiğini gerekçe 

göstererek,808 Buhârî rivayetinin daha doğru olduğunu savunmaya çalışmıştır.809  

Görüldüğü gibi  İbn Hacer, sonuç  Buhârî’nin lehine olacağı için, Sufyan’ın 

Amr’ın hadislerini en iyi bilen kişi olduğunu ileri sürerek, hadisin mevsûl tarikini 

savunmaktadır. Aynı tavrı Ebu Burde hadisi için de sergilemesi tutarlığın bir gereği 

                                                                        
804 el-Hâzımî, Şurûtu’l-Eimmeti’l-Hamse, s. 164; Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 123.  
805 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 520. 
806 Buhârî, 34, Buyu’, 103, (III,40). Bu hadisin aslı için bak. el-Humeydî, Musned, I, 9. el-

Humeydî’nin Musnedinde Semure’nin ismi açıkça zikredilmiştir. Sahîh-i Buhârî’de ise 
Semure’nin ismi zikredilmeyip müphem bırakılmıştır. 

807  Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 381. 
808 Yahya b. Main, Sufyân’ın Amr’ın hadisleri konusunda Hammad b. Zeyd’dan daha sağlam 

olduğunu belitmiştir. Bkz. el-Bâcî,  a.g.e., III, 1287;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IV, 106. 
809  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 517. 
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olduğu halde, asıl amacı  Buhârî’yi haklı göstermek olduğu için, çelişkiye düşmeyi 

bile göze alabilmektedir. 

Şunu da belirtmemiz gerekir ki,  İbn Hacer’in Sufyan’ın Amr’ın hadislerini 

en iyi bilen kişi olduğunu ileri sürerek yaptığı tercih tartışmasız kabul edilebilecek 

bir tercih değildir. Zira hadisi Sufyan’a muhalif olarak rivayet eden Hammad b. 

Zeyd’in hakkında söylenenler onun rivayeti karşısında Sufyan’ın rivayetini tercih 

etmeyi güçleştirmektedir. Sufyan’ın Amr’ın hadislerini en iyi bilen kişi olduğunu 

söyleyen İbn Hacer’in kendisi  Hammad’ın Sufyan’dan daha üstün olduğunu 

Tehzîb’inde nakletmiştir.810 Sufyan’ın rivayetinin sıka olduğu belirtilmiş olan Ravh 

b. el-Kasım811 tarafından desteklendiği ileri sürülerek  İbn Hacer’in tercihinin 

yerinde olduğu düşünülebilir. Ne var ki, Hammad’ın rivayeti de, hadisi Tavus’tan 

rivayet eden Hanzala b. Ebi Sufyan rivayetiyle desteklenmiştir.  İbn Hacer,  

Hanzala’nın da sıka olduğunu belirtmiştir.812 Bütün bunlar göstermektedir ki, 

hadislerin ravileri bakımından birini tercih etmek zordur. Dolayısıyla  İbn Hacer’in 

burada da hadisin her iki şekilde de rivayet edilmiş olmasının muhtemel olduğunu 

söylemesi daha yerinde olurdu.  

İbn Hacer’in  Buhârî’yi savunmak için verdiği cevaplarda tutarsızlığa ve 

çelişkiye düştüğünü gösteren bazı örnekler de şunlardır: 

1. İbn Hacer, “Hz. Peygamber  (s.a.v.), kendisine hediye edilen şeyleri kabul 

ederdi ve kendisine hediye verenlere, o da bir şeyler verirdi,”813 hadisiyle ilgili 

tenkitleri cevaplandırırken de, Buhârî’nin rivayetlerini savunmak için, daha  önce  

ileri sürdüğünü belirttiğimiz  ilkelerden ödün vermiş görünmektedir. Buhârî, 

Musedded – İsa b. Yunus – Hişam – babası (Urve) – Hz. Aişe, isnadıyla  rivayet 

ettiği bu hadisin Veki’ ve Muhadir tarafından mursel olarak rivayet edildiğini de 

belirtmektedir.  Darakutnî de hadisin Veki’ ve Muhadir  tarafından mursel olarak 

rivayet edildiğini belirterek   Buhârî’nin hadisi mevsûl olarak  rivayet etmiş olmasını 

                                                                        
810 Abdurrahman b. Mehdi’den, “Sünneti ve Sünnete dahil olan hadisi, Hammad b. Zeyd’den daha iyi 

bilen birini görmedim,” dediği, Yahya b. Yahya en-Neysâbûrî’den “Hammad’dan daha hafız 
kimseyi görmedim,” dediği, Ahmed b. Hanbel’den “Hammad, müslümanların imamlarındandır,” 
dediği nakledilmiştir. Ayrıca Yahya b. Main’den  de Hammad’ın Sufyan b. Uyeyne’den daha 
sağlam (esbet) olduğunu söylediği nakledilmiştir. Bkz. İbn Ebi Hâtım, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl, I, 
176-183; el-Bâcî, a.g.e., I, 523-524;  İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzîb, III, 9-10. 

811 Ravh için bkz. el-Bâcî,  a.g.e., II,600;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, III, 257. 
812 Bkz.  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, III, 53. 
813  Buhârî, 51, Hibe, 11, (III,133).  
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tenkit etmektedir.814 İbn Hacer ise,  Buhârî’nin, ravileri hafız olduğu için, mevsûl 

rivayeti tercih ettiğini belirtmektedir.815 Bundan İsa b. Yunus’un kendisine muhalif 

rivayette bulunan  diğer iki zattan daha üstün olduğu sonucu çıkmaktadır. Halbuki 

durum böyle değildir. Zira İbn Hacer’in kendi eserlerinde Veki’ hakkında naklettiği 

bilgilere baktığımızda onun İsa’dan daha üstün özelliklere sahip bir ravi olduğu 

açıkça görülmektedir.816 Ayrıca İsa’nın hadisi mevsûl olarak  rivayet etmede yalnız 

kaldığını Tirmizi, Bezzar ve Ebu Davud da belirtmişlerdir.817 İsa b. Yunus’un, 

mursel olan hediye hadisini mevsûl olarak  rivayet etmiş olmasının hem Ahmed b. 

Hanbel hem de Yahya b. Main tarafından kendisi için bir kusur olarak dile 

getirildiğine de yine İbn Hacer işaret etmektedir.818 Dolayısıyla mevsûl rivayetin 

ravisi hıfz yönünden daha üstün olduğu için onun rivayetinin tercih edildiği 

söylenemez. Ayrıca Veki’ tarikinin mütâbii de bulunmaktadır. Ona mutabaatte 

bulunan Muhadir’in bazı evhamları olsa bile sadûk bir ravi olduğunu İbn Hacer’in 

kendisi belirtmektedir.819 Buna göre  “Buhârî, ravisi hafız olduğu için hadisin mevsûl 

tarikini tercih etmiştir,” şeklindeki iddianın gerçekleri yansıttığını söylemek mümkün 

görünmemektedir ki, bu da  İbn Hacer’in  Buhârî’ye yöneltilen tenkitlerin bir 

kısmını, Buhârî’nin bu şekilde tercih yapmış olmasının yeterli olacağı düşüncesiyle 

geçiştirmeye çalıştığını göstermektedir.  Bu sebeple daha önceki hadisleri savunmak 

için ileri sürdüğü, “hıfz yönünden üstün olan ravinin  rivayetini tercih etmek” gibi, 

bazı prensipleri burada göz ardı etmektedir. 

2. İbn Hacer’in, Ikrime’nin İbn Abbas’tan  rivayet ettiği, sürekli ayakta 

kalmayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve hep oruç tutmayı  adamış  olan Ebu 

İsrail’in durumunu anlatan hadis820 hakkındaki tenkitleri reddederken de benzer 

çelişkilere düştüğü görülmektedir.  Buhârî, hadisi  Musa b. İsmail – Vuheyb – Eyyûb 

– Ikrime – İbn Abbas isnadıyla rivayet ettikten sonra, Abdulvehhab (b. Abdulmecid 

es-Sakafî)’nin hadisi Eyyûb – Ikrime isnadıyla  doğrudan Hz. Peygamber’den rivayet 

ettiğini de belirtmiştir.  Darakutnî, hadisin hem Abdulvehhab hem de İsmail b. 
                                                                        
814 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 513. 
815 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 518.  
816 İsa b. Yunus için bkz.  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, VIII, 212-214; Takrîbu’t-Tehzîb, II,103. Veki’ 

için bkz. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, XI,109-114; Takrîbu’t-Tehzîb, II, 331. İbn Hacer, Takrîb’te 
İsa için, “sikatun, me’mûnun”, Veki’ için ise, “sikatun, hâfizun, âbidun” demektedir. 

817 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, V, 263.  
818 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, VIII, 213.  
819 İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, II, 230.  
820 Buhârî, 83, Eymân ve Nuzûr, 31, (VII,234).  
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Uleyye tarafından mursel olarak  rivayet edildiğini söyleyerek  Buhârî’nin mevsûl  

rivayetini tenkit etmiştir.821  

İbn Hacer, Hedyu's-Sârî’de, sadece Buhârî’nin, rivayetle ilgili ihtilafa işaret 

etmek amacıyla, hadisin her iki tarikini de zikrettiğini ve hafız olan Vuheyb’in 

rivayetine itimat ettiğini ifade ederek bu tenkidi geçiştirmektedir.822 Şerhinde ise,  

Buhârî’nin Vuheyb hadisini tercih etme sebebini açıklamaktadır: Buhârî’nin, mevsûl 

ve mursel tariklerin sıhhat yönünden eşit olmaları durumunda, burada olduğu gibi, 

mevsûl tariki tercih ettiğini belirttikten sonra, iki rivayetin sıhhat yönünden eşit 

olduğunu göstermeye çalışmaktadır:  el-İsmailî, Asım b. Hilal ve Hasan b. Ebi 

Ca’fer’in de Vuheyb gibi hadisi mevsûl olarak, Halid el-Vasıtî’nin ise, Abdulvehhab 

gibi, mursel olarak rivayet etmiş olduğunu söylemiştir. Asım ile Hasan cerhe maruz 

kalmışlardır. Halid ise mutkin bir ravidir. Hadisin her iki tariki  de, böylece 

eşitlenmiş olmaktadır. Bu durumda hadisin mevsûl tariki tercih edilir.823   

İbn Hacer’in, hadisin her iki tarikinin sıhhat yönünden aynı derecede 

olduğunu göstermek amacıyla yaptığı açıklamalar tatminkar görünmemektedir. Şöyle 

ki, hadisi mevsûl olarak rivayet eden üç kişiden sadece Vuheyb’in sika olduğunu 

kendisi açıklamaktadır. Hadisi mursel olarak  rivayet edenlerin ikisinin de güvenilir 

olduklarını belirten de odur. Cerhe uğramış ravilerce desteklenen sika bir ravinin, 

birden fazla sika raviye muhalif rivayette bulunduğu böyle bir durumda, hadisin iki 

tarikinin eşitlendiği nasıl söylenebilir? Kaldı ki hadis, Darakutnî’nin işaret ettiği gibi 

İbn Uleyye tarafından da mursel olarak rivayet edilmiştir ki, İbn Hacer, bu zatın sika 

olduğunu ve Yahya b. Said el-Kattan tarafından Vuheyb’e tercih edildiğini 

belirtmektedir.824 Ayrıca hadis Ma’mer b. Raşid tarafından da mursel olarak rivayet 

edilmiştir.825 Fakat İbn Hacer hadisin bu iki tarikinden söz etmemektedir. Hulasâ, bu 

bilgiler ışığında mursel rivayetin tercih edilmesi gerektiği ortadadır. Çünkü Vuheyb, 

hadisi mevsûl rivayet ederken birden fazla sika raviye muhalefet etmiş olmaktadır. 

Muhtemelen, İbn Hacer’in gönlü böyle bir sonuca razı olmadığı için, hadisin 

zikrettiğimiz son iki tarikinden söz etmemiştir. Onun söz konusu hadisin mütâbii 

                                                                        
821 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 490. 
822 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 539.  
823 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XI, 722.   
824  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, I, 241. 
825 Bkz. Abdurrazzak, el-Musannef, thk. Habiburrahman el-A’zamî, Beyrut, 1402, VIII, 436. 
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olarak Abdurrazzak’ın rivayet ettiği İbn Tavus tarikini zikredip826 Ma’mer’in, bir 

sayfa sonra gelen,  mursel rivayetine değinmemiş olması da bu kanaatimizi 

güçlendirmektedir.   

İbn Hacer, Buhârî’nin bu örnekteki uygulamasının hadis usulü ile ilgili bir 

kuralın belirlenmesinde esas teşkil ettiğini de iddia etmektedir.827 Kendisi de, Ikrime 

vasıtasıyla İbn Abbas’tan gelen, Sabit b. Kays’ın hanımının hul’ olayını anlatan 

hadisin828   el-Camiu's-Sahîh’teki rivayet şekline bakarak şu şekilde bazı kurallar 

çıkarmaya çalışmaktadır: 1. Hadisi mevsûl olarak rivayet edenlerin sayısı, mursel 

olarak rivayet edenlerin sayından çoksa, mursel olarak rivayet edenler hıfz yönünden 

daha üstün olsalar bile, mevsûl rivayet tercih edilir. 2. Zapt yönünden yüksek 

derecede bulunmayan bir ravi, kendisi gibi bir ravi tarafından desteklenirse rivayeti 

güçlenmiş olur ve ikisinin rivayeti zâbıt ve mutkin olan bir ravinin rivayetine 

mukavemet edebilir.”829   

Buhârî’nin hul’ hadisini rivayet etme şeklinden çıkarılmış olan bu hüküm, tek 

başına ele alındığında sağlıklı görülebilir. Fakat bu ve ondan önce zikrettiğimiz Ebu 

İsrail hadisiyle ilgili olarak söyledikleri birlikte ele alınırsa,  İbn Hacer’in  buradaki 

yorumu, daha sonra Ebu İsrail hadisinin mevsûl tarikini savunmak için bir zemin 

hazırlama çabası olarak değerlendirilebilir. O, Ebu İsrail hadisiyle ilgili olarak 

yaptığı yorumun ön hazırlığını; alt yapısını burada hazırlamış görünmektedir. 

Buhârî’nin buradaki uygulamasından çıkardığı  bu hükümden hareketle Vuheyb’le 

beraber Ebu İsrail hadisini rivayet eden Asım b. Hilal ve Hasan b. Ebi Ca’fer’in 

rivayetlerini, bu zatların ikisi de cerhe uğramış olmalarına  rağmen, mutkin olarak 

nitelendirdiği Halid el-Vasıtî’nin mursel rivayetiyle eşit derecede kabul etmektedir. 

Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi, kusurlu olan ravilerin sayıca fazla olmaları 

onların bu kusurunu ortadan kaldırmaz.  Ayrıca  İbn Hacer’in bu yorumunun diğer 

hadisler hakkında yaptığı yorumlarla uyum arz etmediğini de belirtmemiz 

gerekmektedir. Zira o, bir çok tenkidi, Buhârî’nin ravilerinin hıfz yönünden daha 

                                                                        
826 Abdurazzak,  a.g.e., VIII, 435. 
827 Buhârî’nin, sika ravilerden olan Vuheyb ve Abdulvehhab’ın, vasl ve irsalde ihtilafa düşmelerine 

rağmen, hadisi sahih addettiğini belirten  İbn Hacer, sika olan ravilerin vasl ve irsalde ihtilaf 
etmeleri durumunda, daha fazla bilgiye sahip olması hasebiyle, vasledenin rivayetinin tercih 
edileceğini  söyleyenlerin, Buhârî’nin bu uygulamasını esas aldıklarını iddia etmektedir.  Fethu'l-
Bârî, XI, 722.  

828 Buhârî, 68, Talak, 12, (VI,170).  
829 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 502. 
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üstün olduklarını iddia ederek reddetmektedir. Burada ise hıfz yönünden kusurlu olan 

iki raviyi zabıt bir raviye eşit tutmaktadır.   

Ayrıca İbn Hacer’in  Buhârî’nin uygulamasından çıkardığı kurallar da kesin 

kabul edilmiş kurallar değildir. Hadisi mevsûl olarak rivayet edenlerin sayısı, mursel 

olarak rivayet edenlerin sayısından çoksa mevsûl rivayet tercih edilir diyenler 

olmuşsa da, bu konunun ihtilaflı olduğu belirtilmiş ve böyle durumlarda mursel 

rivayetin şartsız olarak tercih edilemesi gerektiğini belirtenlerin yanında, mursel 

olarak rivayet eden, mevsûl olarak rivayet edenden daha hafız olursa mursel rivayet 

tercih edilir diyenler de olmuştur.830 Dolayısıyla İbn Hacer’in  Buhârî’nin 

uygulamasından çıkardığı birinci kural tartışmasız kabul edilen kesin bir kural 

değildir. Binaen aleyh bu kurala dayanarak tenkit edilmiş olan bazı rivayetleri 

savunmak, sadece sözkonusu kuralı kabul edenlerin nezdinde makbul olabilir.  Bu 

kuralı kabul etmeyenlere göre ise, bu şekildeki bir savunma makbul değildir.   

İbn Hacer’in  Buhârî’nin uygulamasından çıkradığı ikinci kural da kabul 

edilemez. Zira sayıları çok olsa bile isnadı kusurlu olan rivayetlerin, birbirlerinin 

kusurlarını gidermeleri sözkonusu olamaz. 831 Dolayısıyla  zabtı kusurlu olan 

ravilerin birbirlerini desteklemeleri, bırakın rivayetlerinin zâbıt ve mutkin olan 

ravilerin rivayetine tercih edilmesini, rivayetlerinin sahih sayılması için bile yeterli 

değildir.  

3. İbn Hacer’in ilginç yorumlar yaparak  Buhârî’ye yönelik tenkitleri 

cevaplandırmaya çalıştığı bir başka örnek de şudur: Darakutnî,  Buhârî’nin hem 

Hemmam hem de İbn Cureyc vasıtasıyla – Ata b. Ebi Rabah – Safvân b. Ya’lâ – 

babası (Ya’lâ b. Umeyye) isnadıyla rivayet ettiği “Hz. Peygamber, Ci’rane’de iken, 

koku sürünmüş ve üstünde giysileri bulunan bir adam gelip ona, umrede ne yapmamı 

emredersin, diye sordu. (...) Hz. Peygamber, haçta ne yapıyor idiysen umrede de onu 

yap, dedi,”832 hadisini Ata’dan rivayet etmiş olan Katade, Matar el-Varrâk, Mansur 

                                                                        
830 Bkz. İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s.71.  
831 Bkz. el-Hâzımî, Şurûtu’l-Eimmeti’l-Hamse, s. 164; Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 

123. 
832 Buhârî, 25, Hac, 17, (II,144); 26, Umre, 10, (II,202); 28, Cezau’s-Sayd, 19, (II,217); 64, Mağazi, 

56, (V,103).  Buhârî’den önce Humeydî (Ö.219/834) de hadisi Safvân vasıtasıyla Ya’lâ’dan 
rivayet etmiştir. (el-Humeydî, Musned,II, 347). Muslim de bu hadisi Hemmam, İbn Cureyc, Amr 
b. Dinar, Rabah b. Ebi Maruf ve Kays tarikleriyle Ata’dan rivayet etmiştir. Buhârî rivayetinde 
olduğu gibi onun rivayetlerinde de hadis Safvân vasıtasıyla babası Ya’lâ’dan alınmıştır. (Muslim, 
15, Hac, 6-10, [II,836-838]). Tirmizi, sahih olan tarikin Safvân vasıtasıyla rivayet edilmiş olan 
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b. Zâzân, Abdulmelik b. Ebi Suleyman, Suleyman b. Ebi Davud ve başkalarının  

Safvân’ı isnaddan düşürdüklerini belirtmiştir.833 İbn Hacer, İbn Cureyc’in 

rivayetinde, hem onun hadisi Ata’dan hem de Ata’nın Safvân’dan işittiğini açıkça 

gösteren ahbaranî tabirinin kullanıldığını, isnatta Safvân’ı zikretmeyenlerin ise 

hadisi “anane” ile rivayet ettiklerini ve bunun da  Ata’nın hadisi Safvân vasıtasıyla 

Ya’lâ’dan aldığına delalet ettiğini belirtmektedir. Hadisi Ata’dan işittiğini açıkça 

beyan eden İbn Cureyc’in Ata’nın hadisini en iyi bilenlerden olmasının hadisin 

sıhhatini güçlendirdiğini de söyleyen  İbn Hacer, bu tür kusurlarla hadisi illetli 

göstermenin doğru olmadığını ifade etmektedir.834  

Burada üzerinde durulması gereken husus, İbn Hacer’in hadisin mu’an’an 

tariki için söyledikleridir. O, an’ane ile rivayetin, hadisin Safvân vasıtasıyla 

geldiğine delalet ettiğini iddia etmektedir. Bu, anane ile gelen söz konusu rivayetlerin 

mudelles oldukları anlamına gelmektedir. Halbuki muanan isnad bazı alimler 

tarafından mursel veya munkati’ gibi değerlendirilmiş ise de, muhaddislerin 

çoğunluğunun bu tür isnatları, ravilerin birbirleriyle karşılaştıklarının bilinmesi ve 

mudellis olarak nitelendirilmemiş olmaları şartıyla, muttasıl olarak kabul ettikleri 

belirtilmiştir.835 Hatta Muslim’e göre, daha önce belirttiğimiz gibi, ravilerin aynı 

asırda yaşamış olmalarının bilinmesi bu tür hadislerin sahih olarak kabul edilmesi 

için yeterlidir.836 Yine daha önce belirttiğimiz gibi çoğunluğun görüşü olarak 

zikredilen şartların,  Buhârî’nin şartları oldukları belirtilmiştir  ki, bu görüşün 

muhaddislerin çoğu tarafından kabul edilmiş olmasının muhtemel sebebi de budur. 

Kısacası hem Muslim’in görüşüne göre hem de  Buhârî’nin görüşüne göre  bu tür 

hadisler, müdelles olarak değerlendirilmemişlerdir.   İbn Hacer’in değerlendirmesine 

göre, Buhârî’de anane ile rivayet edilmiş bir çok hadisin müdelles olduğuna 

hükmetmek gerekir. Fakat, İbn Hacer’in kendisi nedense bunu yapmamıştır. Söz 

konusu hadisin ravisi Ata, bu değerlendirmeye göre, tedlis  yapmıştır. Ama İbn 

Hacer, müdellis ravileri zikrettiği kitabında yine nedense ondan söz etmemiştir. 
                                                                                                                                                                                                           

tarik olduğunu belirtmiştir.(Sunen,III, 196). el-Mizzî de, sahih olanın Ata’nın Ya’lâ’nın 
hadislerini Safvan vasıtasıyla  rivayet etmesi olduğunu belirtmiştir. (Tehzîbu’l-Kemâl, XX, 72).   
Aslında  Buhârî’yi tenkit etmiş olan  Darakutnî’nin kendisi de   Sunen’inde hadisi Ata – Safvân – 
Ya’lâ isnadıyla  rivayet etmek suretiyle kendisiyle çelişkiye düşmüştür.(Sunen, II, 231). Bütün 
bunlar,  Buhârî’nin rivayetini desteklemektedir.  

833 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 470-471. 
834  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 514. 
835  İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s. 61. 
836 Bkz. Muslim, Mukaddime, 6, (I,29). 
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Kanaatimizce bu açık bir çelişkidir. Eğer onun anane ile Ya’lâ’dan aldığı hadislerin 

isnadında Safvân’ın  bulunması gerektiğini iddia ediyorsa, onun müdellis olduğunu 

söylemiş olmaktadır. Bu da onun müdellis raviler arasında sayılmasını gerekli kılan 

bir durumdur. İbn Hacer’in bu çelişkiye düşmesinin sebebi, muhtemelen Buhârî’nin 

rivayetini savunma  ve ne pahasına olursa olsun onun haklı olduğunu gösterme 

çabasıdır. O,  Buhârî’nin  rivayetinin daha doğru olduğunu ileri sürebilmek için 

böyle bir yorum yapmış olmalıdır. Onun zaman zaman bu tür çelişkilere düşmesinin 

sebebi, Buhârî’yi haklı gösterebilmek için, burada olduğu gibi, zorlama yorumlara 

girişmesidir.  

4. İbn Hacer’in bazı önkabullerine dayanarak cevaplamaya çalıştığı 

tenkitlerden biri de  Uhud şehitlerinin gömülmesiyle ilgili hadise yönelik ıztırab 

iddiasıdır. Darakutnî,  Buhârî’nin rivayet etmiş olduğu “Rasulullah  (s.a.v.), Uhud 

savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer, bir elbisenin içinde, toprağa verdi,”837 

hadisinin muztarib olduğunu belirtmiştir.838  Kanaatimizce, o, hadisi rivayet eden ez-

Zuhrî’nin şeyhini belirleyemediği için isnadında ıztırab olduğunu söylemiştir.   Zira, 

hadisin  el-Camiu's-Sahîh’de yer alan Leys b. Sa’d  tarikinde ez-Zuhrî hadisi 

Abdurrahman b. Ka’b b. Malik  vasıtasıyla Cabir b. Abdillah’tan rivayet etmiş 

görünmektedir. Evzaî’nin tarikinde ise Zuhrî’nin şeyhi Abdurrahman hazfedilmiştir. 

Suleyman b. Kesir de Zuhrî’nin “Cabir’den işiten biri bana tahdis etti ki,” demek 

suretiyle müphem bir şeyhten rivayette bulunduğunu belirtmiştir. Hadisin Darakutnî 

tarafından zikredilmiş olan dördüncü tarikinde Ma’mer, Zuhrî’nin şeyhi olarak İbn 

Ebi’s-Sağîr’i (veya Sa’îr’i)zikretmiştir.839 

Hadisin, Nesaî, Ahmed b. Hanbel ve Taberânî tarafından rivayet edilmiş olan 

tariklerinde ez-Zuhrî’nin hadisi Abdullah b. Sa’lebe’den (İbn Ebi’s-Sağîr) rivayet 

etmiş olduğunu belirten İbn Hacer, Nesaî’den, ez-Zuhrî’nin güvenilir ashabından 

Leys dışında hadisi bu şekilde rivayet eden bulunmadığını nakletmektedir.840 O, 

Abdullah’ın  Hz. Peygamber’i gördüğünü fakat hadisinin sema’ yönünden mürsel 

olduğunu belirtmekte ve Abdurrazzak’ın Ma’mer’den aldığı rivayette isnada Cabir’i 

                                                                        
837 Buhârî, 23, Cenaiz, 73, (II,93), 76, (II,94). 
838 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu',  s. 552.  
839 A.g.e., ay. 
840 Bkz. Nesaî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebîr, Beyrut, 1991, I, 635. 
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ilave etmiş olmasının Buhârî’deki rivayeti güçlendirdiğini ifade etmektedir.841 İbn 

Hacer’in  bu söyledikleri hadisin sahabi ravisi hakkındaki ihtilaflar için geçerli bir 

cevap olarak kabul edilebilir.  Darakutnî’nin tenkit ettiği nokta ise bu değildir. O, 

hadisi, ez-Zuhrî’nin şeyhi konusundaki ihtilaftan dolayı muztarib saymıştır ve 

işarette bulunduğu Ma’mer rivayetinde Abdullah b. Sa’lebe’nin hadisi Cabir’den 

aldığını da kendisi belirtmektedir. Dolayısıyla  İbn Hacer’in onun tenkitlerine cevap 

verirken, hadisin sahabi ravisiyle ilgili tartışmalara girmiş olması, gereksiz 

görünmektedir. 

 Darakutnî’nin hadis hakkındaki tenkidini kabul etmediğini belirten  İbn 

Hacer,  hadisi farklı şekillerde rivayet eden Leys, Evza’î ve Suleyman’ın sika 

olduklarını; dolayısıyla  ez-Zuhrî’nin şeyhinin hazfedilmesinin ya da müphem olarak 

bırakılmasının   şeyhinin zikredildiği rivayeti etkilemeyeceğini ve sika olan Leys’in 

rivayetinin ziyade ihtiva ettiği için tercih edileceğini belirtmektedir.842 Suleyman’ın 

rivayetindeki müphem kişinin Leys’in rivayetinde ismi geçen Abdurrahman 

olduğunu, Ma’mer’in rivayetinin de ez-Zuhrî’nin hadisi iki farklı şeyhten aldığına 

delalet ettiğini,  isnattaki ıztırabı gidermek isteyenlerin Evzaî’nin tarikini tercih 

ettiklerini  belirttikten sonra,  Buhârî’nin Evzaî’nin rivayetini isnadındaki kopukluğa 

rağmen zikretmesinin sebebini de şöyle açıklamaktadır: “Buhârî, hadisi Abdullah b. 

Mubarek vasıtasıyla hem Leys’ten hem de Evzaî’den rivayet etmiştir. Onların ikisi 

de hadisi ez-Zuhrî’den almışlardır. Evzaî, Abdurrahman’ı hazfetmiştir. Leys ise onu 

zikretmiştir. ez-Zuhrî hadislerini rivayet etmede ikisi de aynı mertebededir ve ikisi de 

hadisi sema’ yolu ile aldıklarını açıklamışlardır. Burada Leys’in ziyadesi, sika 

olduğu için, kabul edilmiştir.”843  

Bu yorumların hadisin isnadındaki problemi ortadan kaldırmadığı 

görülmektedir. Zira ez-Zuhrî’nin şeyhinin bir yerde müphem olarak zikredilmesinin 

bir başka yer de ise tamamıyla isnattan düşürülmüş olmasının Leys’in rivayetini 

etkilemeyeceğini söylemekle, problem ortadan kalkmamaktadır. Nesaî’nin belirtmiş 

olduğu gibi, hadisin sadece Leys tarikinde ez-Zuhrî’nin şeyhi olarak Abdurrahman’ın 

zikredilmiş olması başlı başına bir problemdir. Burada Leys ne kadar sika olursa 

olsun onun rivayetinde başka sika ravilere muhalif kalmış olması -ki onlardan biri de 
                                                                        
841 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 269-270.  
842 A.g.e., III, 273-274.  
843 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 512.  
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İbn Hacer’in kendisiyle aynı mertebede olduğunu belirttiği Evzaî’dir- onun rivayetini 

tercih etmeyi güçleştirmektedir. Bunu, “sikanın ziyadesi makbuldur,” şeklindeki bir 

genellemeyle kabul etmenin problemi çözmediği de açıkça görülmektedir.  Zira 

Leys’in rivayeti kadar Evzai’nin rivayetinin de tercih edilmeye değer olduğunu 

söylemek mümkündür. Kanaatimizce, Darakutnî’nin hadisi muztarib saymasının 

sebebi de budur.   

Ayrıca İbn Hacer, Suleyman’ın rivayetindeki müphem kişinin Abdurrahman 

olduğunu söylüyorsa da bu, onun Abdullah b. Sa’lebe olma ihtimalini ortadan 

kaldırmamaktadır. Onun, Ma’mer rivayetinin ez-Zuhrî’nin iki şeyhinin bulunduğuna 

delalet ettiğini söylemesine rağmen, nasıl bu şekilde kesin kanaat belirttiğini anlamak 

mümkün değildir.  

İbn Hacer, bu bölümde ele aldığımız tenkitlere cevap verirken genel olarak, 

sikanın ziyadesinin makbul olduğu iddiasını esas almaktadır. Muhaddislerin çoğu 

tarafından kabul edilen844  ve sika raviye isnada ilave yapma hakkı tanıyan bu kuralı 

kabul etmeyen alimler de olmuştur. Ebu Hanife’nin metninde veya isnadında 

noksanlık olan haberi, ihtiyaten fazlalık olana tercih ettiği belirtilmiştir.845 Aynı 

şekilde İmam Malik’in de hadisin vasl ve kat’ında şüpheye düştüğü zaman ihtiyaten 

hadisi maktu’ olarak  rivayet ettiği belirtilmiştir.846 Suyûtî (ö.911/1505) onun, şüphe 

edilen ziyadeyi çoğunlukla hazfettiğini ve  vaslında şüpheye düştüğü isnadı da kat’ 

ettiğini bildirmektedir.847 Dolayısıyla muhaddislerin bu iddiası Müslüman alimlerin 

tümü tarafından kabul edilmiş olan bir kural değildir. İbn Hacer’in bu iddiayı esas 

alarak verdiği cevaplar, muhaddislerin görüşüne göre isabetli olsa bile, bunun herkes 

tarafından kabul edilecek bir kesinlik ifade ettiği söylenemez. Biz de İmam Ebu 

Hanife  ile İmam Malik’in görüşlerine katıldığımız için İbn Hacer’in bu kuraldan 

hareketle verdiği cevapların isabetli olmadığını düşünüyoruz.   

Ayrıca  İbn Hacer’in bir yandan, özellikle Buhârî’nin lehine olan durumlarda, 

bu kuralı esas alması, öte yandan  hıfz yönünden daha üstün oldukları belirtilmiş olan 

ravilerin rivayetlerini, özellikle  Buhârî’yi tenkit edenlerin lehine olacak yerlerde, 

                                                                        
844  Bkz. İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadîs, s. 85. 
845 Ünal, İ. Hakkı, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı, Ankara, 1994, s.172. Krş. Kırbaşoğlu, M. 

Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 112. 
846 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 515; Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu' , s. 390 (muhakkik notu). 
847  Suyûtî, Tedrîbu’r-Râvî, II, 98. 
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bazı zorlama yorumlar yaparak kabul etmemesi de onun tenkitlere cevap verirken 

çelişkilere düştüğünü göstermektedir. İbn Hacer’in bu tür çelişkilere düşmesinin 

sebebi, her halükarda  Buhârî’yi savunmaya kalkışması ve onun verdiği hükümleri 

başkalarının verdiği hükümlerden üstün görmesidir. Yani o,  Buhârî’ye yöneltilmiş 

olan tenkitleri daha baştan kabul etmediği için bu tür çelişkilere düşmektedir.   

II.2.1.1.b. Buhârî’nin isnadındaki noksanlık gerekçesiyle tenkide tabi 

tutulmuş olan hadisleri:  

 Darakutnî, önceki bölümde yaptığının aksine bu sefer hadislerin ziyade 

ihtiva eden tariklerini esas alarak,  Buhârî’nin ziyadeyi ihtiva etmeyen isnatlarını 

munkatı olarak kabul edip tenkit etmiştir. Tenkitlerinin bir kısmını,  İbn Hacer’in 

bundan önceki bölümde  Buhârî’nin hadislerini savunmak için ileri sürmüş olduğu, 

sikanın ziyadesi makbuldür prensibinden hareketle yapmıştır. Bunun yanında kendi 

tahminine veya yazılı bir kaynağa dayanarak yaptığı tenkitler de vardır.  

Darakutnî’nin bu bölüme giren bazı tenkitleri ve  İbn Hacer’in verdiği 

cevaplar şöyledir: 

Buhârî, “Bir kişi [inanan] kardeşine kafir dediğinde bu [sıfat] ikisinden 

birine döner”, hadisini Muhammed b. Said ve Ahmed b. Said – Osman b. Ömer – 

Ali b. el-Mubarak – Yahya b. Ebi Kesîr – Ebu Seleme – Ebu Hureyre isnadıyla  

rivayet ettikten sonra, aynı hadisin Ikrime b. Ammar tarafından Yahya ile Ebu 

Seleme arasında Abdullah b. Yezid ilave edilerek  rivayet edildiğini de 

belirtmektedir.848   Yahya’nın çokça tedlis yaptığını belirten  Darakutnî, “Ikrime’nin 

sözü doğruya daha yakındır. Çünkü o, sikadır ve isnada bir kişi ilave etmiştir,”849 

diyerek  Buhârî’nin Ali b. el-Mubarek tarikini rivayet etmiş olmasını tenkit etmiştir.  

İbn Hacer,  Buhârî’nin, Ikrime’nin rivayetindeki ziyadenin Ali b. el-Mubarak 

tarikinin sıhhatini etkilemediğini düşündüğü için, hadisin her iki tarikini de 

zikrettiğini belirtmektedir. Ona göre Buhârî, Yahya’nın hadisi önce Ebu Seleme’den 

biri vasıtasıyla sonra da vasıtasız olarak işitmiş olabileceğini düşündüğünden yahut 

Ikrime’nin ilavesine, hıfzı zayıf olduğu için, itimat etmediğinden  Ali b. el-Mubarak 

tarikini esas alıp, Ikrime’nin tarikine işarette bulunmakla yetinmiştir.  İbn Hacer, 

hadisin illetini bilen ve her iki tarikini rivayet etmiş olmakla bunu açıkça belirtmiş 
                                                                        
848  Buhârî, 78, Edeb, 73, (VII,97). 
849  Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 169.  
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olan Buhârî’nin, bu tür gerekçelerle tenkit edilemeyeceğini belirttikten sonra hadisin 

metninin meşhur olması sebebiyle bu tür illetlerden etkilenmeyeceğini de 

açıklamaktadır.850   

Görüldüğü gibi  Darakutnî, İbn Hacer’in daha önce  Buhârî’nin ziyade ihtiva 

ettiği iddia edilerek tenkit edilmiş olan isnatlarını savunurken  ileri sürdüğü 

gerekçeye; sikanın ziyadesinin makbul olduğuna dayanarak Ikrime rivayetini doğru 

kabul edip, Ali b. el-Mubarek rivayetini tenkit etmiştir. Sikanın ziyadesi için daha 

önce söylediklerimizin burada da geçerli olduğunu belirttikten sonra,  Darakutnî’nin 

sika olarak nitelendirdiği Ikrime’nin Yahya b. Main ile Ali b. el-Medini tarafından 

sika olarak nitelendirilse bile, hadislerinin zayıf olduğunun; özellikle Yahya b. Ebi 

Kesîr’den aldığı hadislerin problemli olduğunun  Buhârî, Ebu Davud, Nesai ve Ebu 

Hatim tarafından belirtilmiş olduğunu ifade etmek gerekir.851 Ahmed b. Hanbel de 

onun Yahya’dan  rivayet ettiği hadislerin muztarib olduğunu belirtmiştir852 ki bu da 

onun rivayetinin İkrime’nin rivayetine tercih edilmesini gerektirir. 

 Kanaatimizce  Darakutnî bu hadise yönelik tenkitlerinde haklı değildir. Zira 

onun sika olarak nitelendirdiği Ikrime cerhe uğramıştır. Darakutnî’nin ta’diline 

karşılık Ikrime’yi cerh edenler onun özellikle Yahya’nın hadisleri konusunda 

problemli olduğunu belirtmek suretiyle cerhin hangi cihetle yapıldığını açıkça 

belirtmişlerdir. Yani ona yönelik cerh mufesserdir ve böyle durumlarda cerhin 

mukaddem olacağında şüphe bulunmamaktadır. Ayrıca hadisi Yahya’dan alan Ali b. 

el-Mubarek’in sika olduğu853 ve Yahya’nın hadislerini rivayet etmekle temayüz ettiği 

belirtilmiştir854 ki, bu da onun tarikinin tercih edilmesinin yerinde olduğunu 

göstermektedir.  

Hadisin  Darakutnî tarafından dile getirilmiş olan başka bir problemi daha 

vardır. İbn Hacer’in üzerinde durmadığı bu problem, Yahya’nın müdellis bir ravi 

olmasıdır. Kanaatimizce bu husus da önemlidir. Çünkü müdellis olan Yahya hadisi  

                                                                        
850  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 631. 
851 İbnu’l-Cevzî, el-İlelu’l-Mutenahiye, Beyrut, 1403, II, 625, 660; ez-Zehebî, Siyeru A’lami’n-

Nubelâ, VII, 136; Mizanu’l-İ'tidal, V, 114 vd. 
852 Ahmed b. Hanbel, Kitabu’l-İlel ve Ma’rifeti’r-Ricâl, thk. Vasiyullah b. Muhammed, Beyrut, 1988, 

I, 379. Krş. el-Ukayli, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr, III, 378; İbn Adiy, el-Kamil fi Duafai’r-Ricâl, V, 
272; ez-Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, VII, 135. 

853 el-İclî, Tarihu’s-Sikât, s. 349; İbn Hibban , Kitâbu’s-Sikât, VII, 213;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 
VII, 328. 

854  İbn Hibban , a.g.e., ay. 
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işittiğini açıklayan herhangi bir tabirle değil de an )ªt(  tabiri ile Ebu Seleme’den 

rivayet etmiştir. Bunun da onun rivayeti için bir kusur olduğunu düşünüyoruz. İbn 

Hacer’in kendisi de, daha önce geçtiği üzere, bu tür durumlarda müdellis olan ravinin 

hadisi şeyhinden işittiğinin bilinmesi gerektiğini belirtmektedir.855 

Darakutnî’nin tutarlı olmadığını düşündüğümüz bir tenkidi de Kerkere’nin 

(veya Kirkire’nin) bir aba çalmasıyla ilgili hadisin856 isnadı hakkında söyledikleridir.  

Darakutnî, Buhârî’nin Ali b. Abdullah – Sufyan b. Uyeyne- Amr b. Dînâr - Salim b. 

Ebi’l-Ca’d - Abdullah b. Amr isnadıyla rivayet etmiş olduğu bu hadis hakkında, 

“Salim hadisi Abdullah’tan işitmemiştir,” demiştir. O, bu kanaate Salim’in kardeşi 

vasıtasıyla Abdullah’tan bir hadis  rivayet etmiş olmasından hareketle varmıştır.857 

İbn Hacer’in bu tenkide cevaben söylediği gibi, Salim’in, kardeşi vasıtasıyla 

Abdullah’tan bir hadis işitmiş olması, ondan doğrudan herhangi bir hadis işitmediği 

anlamına gelmez.858 Zira hadis kaynaklarında Salim’in vasıtasız olarak Abdullah b. 

Amr’dan  rivayet ettiği başka hadisler de zikredilmektedir.859 Buhârî’nin  rivayet 

etmiş olduğu hadisin ondan önceki kaynaklarda da aynı isnatla; Sufyan b. Uyeyne – 

Amr b. Dînâr – Salim b. Ebi’l-Ca’d- Abdullah b. Amr isnadıyla,  rivayet edilmiş 

olması da860  bu kanaatimizi güçlendirmektedir. 

Darakutnî, bu şekilde bir tahminine dayanarak  Buhârî’yi tenkit ettiği gibi, 

yazılı kaynağı esas alarak; yani Muvatta’daki şekline bağlı kalarak  rivayet ettiği bir 

hadis dolayısıyla da onu tenkit etmiştir. Buhârî’yi, Malik’in Muvatta’da861 mursel 

                                                                        
855  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 502.  
856  Buhârî, 56, Cihad, 190, (IV,37).  
857  Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 215.  
858  Bkz.  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 521.  
859 Bkz. İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, VII, 530; Nesaî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebir, III, 176; Taberânî, el-

Mu’cemu’l-Avsat, VI, 190. Nesai’nin rivayet etmiş olduğu hadis, ondan önce Abdurrazzak, İbn 
Ebi Şeybe ve Ahmed b. Hanbel tarafından da  rivayet edilmiştir. Ne var ki bu üç kaynakta da 
Salim’in hadisi, başkaları vasıtasıyla Abdullah b. Amr’dan rivayet etmiş olduğu görülmektedir. 
Bkz. Abdurazzak, el-Musannaf, VII,454; İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, V,330; Ahmed b. Hanbel, 
Musned, II, 164, 202. 

860 Bkz. Abdurrazzak, el-Musannaf, V, 245; Said b. Mansûr, Kitâbu’s-Sunen, thk. Habiburrahman el-
A’zamî, Hindistan, 1982, II, 312; İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, VI, 524; Ahmed b. Hanbel, 
Musned, II, 160. 

861  Bkz. Malik, Muvatta (Yahya b. Yahya el-Masmûdî (ö.234/848) rivayeti), 49, Sıfatu’n-Nebî, 32, 
(II,934). Bu hadis, Muvatta’nın Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö.189/804) rivayetinin 
Sıfatu’n-Nebî bölümünde yer almamaktadır. (Bkz. Muvatta, Şeybânî rivayeti, s. 334 vd.).  İbn 
Abdi’l-Berr, bu hadisin Muvatta’da mursel olarak rivayet edildiğini belirttikten sonra 
Darakutnî’nin işaret ettiği Halid b. Mahled tarikiyle birlikte hadisin başka tariklerini de zikretmek 
suretiyle muttasıl olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Bkz. et-Temhîd, XXIII, 16-18.   
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olarak  rivayet etmiş olduğu “Besmele çek ve kendi önünden ye,”862 hadisini 

Malik’ten mevsûl olarak  rivayet edenlerin tarikiyle  rivayet etmediği için tenkit 

etmiş ve Halid b. Mahled ile Yahya b. Salih’in söz konusu hadisi sahih ve muttasıl 

olarak Malikten  rivayet ettiklerini de belirmiştir.863   İbn Hacer, Buhari’nin hadisin 

Ömer b. Halhala vasıtasıyla gelen muttasıl tarikini zikrettikten sonra, hadisin 

isnadıyla ilgili ihtilafa işaret etmek için Malik’in mursel  rivayetini zikrettiğini 

belirtmekte864 ve Malik’in hadisi hem muttasıl hem de mursel olarak  rivayet etmiş 

olabileceğini söyleyerek onu müdafaa etmektedir.865  Buhârî, gerçekten de hadisin 

isnadıyla ilgili ihtilafa dikkat çekmek için böyle yapmış olabilir. Fakat Malik’in 

rivayetini, mevsûl tarikleri dururken, mursel olarak rivayet etmesini  İbn Hacer gibi 

yorumlamak yerine,  Buhârî’nin elindeki Muvatta rivayetini esas almasıyla 

açıklamak daha mantıklı görünmektedir.  Zira  Buhârî, hadisin mursel tarikini 

Muvatta’nın meşhur ravilerinden Abdullah b. Yusuf’tan (ö.218/833) rivayet 

etmektedir. Hadisi muttasıl olarak rivayet eden Yahya b. Salih el-Vuhâzî (ö.222/836) 

da Muvatta’ı Malik’ten rivayet edenler arasında zikredilmektedir.866 Halid b. 

Mahled’in (ö.213/828) de İmam Malik’ten hadis rivayet ettiği belirtilmiştir.867  

Yahya b. Salih her ne kadar Muvatta’nın ravileri arasında sayılsa da onun Muvatta 

rivayeti Muvatta’nın meşhur nüshalarından biri değildir.868 Halid b. Mahled ise, 

Malik’ten hadis rivayet etmesine rağmen, ismi Muvatta’ı rivayet etmekle meşhur 

olmuş seksen kişinin arasında geçmemektedir.869 Buhârî’nin besmele hadisini 

kendisinden mursel olarak rivayet etmiş olduğu Abdullah b. Yusuf’un Muvatta 

rivayeti ise Muvatta’nın meşhur nüshalarından birini oluşturmaktadır.870 Ayrıca 

Buhârî, Sahîh’indeYahya ile Halid’den Malik’in dışındaki şeyhlerinden rivayet etmiş 

oldukları bazı hadisler rivayet etmiştir. Bütün bunlar, onun elindeki Muvatta 

rivayetini esas aldığını göstermektedir. 

                                                                        
862  Buhârî, 70, At’ima, 3, (VI,196).  
863  Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 245.  
864  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 535.  
865  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, IX, 655.  
866 Bkz. Muvatta, (M. F. Abdulbaki neşri) muhakkik mukaddimesi, s.z. 
867 Bkz. Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, X, 217;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, III, 101. 
868 Bkz. Muvatta, (M. F. Abdulbaki neşri) muhakkik mukaddimesi, s.  h-hy; Kırbaşoğlu, İslam 

Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s.251. 
869 Bkz. Muvatta, (M. F. Abdulbaki neşri) muhakkik mukaddimesi, s. v-z. 
870 Bkz. Muvatta, (M. F. Abdulbaki neşri) muhakkik mukaddimesi, s.h-hy; Kırbaşoğlu,  a.g.e., s. 251. 
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Söz konusu besmele hadisinde  Hz. Peygamber, Ummu Seleme’nin oğlu 

Ömer b. Ebi Seleme’ye hitap etmiştir. Hadis,  Buhârî’den önceki kaynaklarda, 

Muvatta hariç, doğrudan olayın kahramanı Ömer b. Ebi Seleme’den rivayet 

edilmektedir.871 Muvatta’da (Yahya b. Yahya rivayeti) Malik’in hadisi kendisinden  

rivayet etmiş olduğu Vehb b. Keysan, hadisi Ömer’den aldığını belirten herhangi bir 

şey söylemeden hadisi “Rasulullah’a  (s.a.v.) bir yemek getirildi...” diyerek,  rivayet 

etmektedir. Kanaatimizce hadisi Malik vasıtasıyla  isnada Ömer’i ilave ederek 

rivayet etmiş olanlar, hadisin diğer tariklerinden de etkilenerek, Vehb b. Keysan’ın 

hadisi Ömer’den işitmiş olduğunu düşünerek, isnadı bu şekilde düzeltme yoluna 

gitmiş olabilirler.  Buhârî ise, muhtemelen, elindeki Muvatta nüshasını esas aldığı 

için hadisi mursel şekliyle  rivayet etmiştir. O, hadisi başka bir tarikle mevsûl olarak 

zikrettiği için, muhtemelen Muvatta’nın  başka rivayetlerinde yer alan mevsûl tariki 

zikretme ihtiyacı duymamış olabilir. Ayrıca, hadisin Halid b. Mahled ve Yahya b. 

Salih vasıtasıyla gelen mevsûl tarikleri kendisine ulaşmamış da olabilir. 872 

Son olarak şunu da belirtelim ki, bu hadis,  Buhârî’nin yazılı kaynaklara 

dayandığını ve ihtilaf anında elindeki yazılı kaynağı esas aldığını göstermektedir. 

Kanaatimizce  Buhârî’yi bu tutumundan  dolayı tenkit etmenin fazlaca bir anlamı 

yoktur. Daha önce belirttiğimiz gibi o, kendisine yazılı olarak ulaşan kaynaklardan 

yararlanmada herhangi bir sakınca görmemiştir. Burada da hadisin Muvatta’nın 

başka  rivayetlerinde yer alan veya Muvatta’nın dışında İmam Malik’ten gelen 

muttasıl tariklerini değil de, elindeki  Muvatta nüshasında yer alan mursel tarikini 

zikretmeyi daha uygun bulduğu söylenebilir.  

Muhtemelen buradaki ihtilaf, Muvatta rivayetleri arasındaki farklıklardan 

kaynaklanmıştır. Dolayısıyla Darakutnî’nin besmele hadisiyle ilgili tenkidini bu 

şekilde yorumlamak, İbn Hacer’in “İmam Malik hadisi her iki şekilde de rivayet 

etmiş olabilir” şeklindeki cevabından daha tutarlı görünmektedir.    

Görüldüğü gibi İbn Hacer, bundan önceki bölümde olduğu gibi bu bölümde de 

hadislerin bir kısmına yönelik tenkitleri, hadisin her iki şekilde de  rivayet edilmiş 

                                                                        
871 Bkz. Tayâlisî, Musned, I, 193; İbn Ebi Şeybe, Musannaf, V, 132; Ahmed b. Hanbel, Musned, IV, 

26; Darimî, 8, At’ima, 1, 15, (II,129,136). 
872 Halid’in rivayeti için bkz. Darimî, 8, At’ima, 1, 15, (II,129,136); Nesaî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebîr, 

VI,77. İbn Hacer, Darakutnî’nin Yahya b. Salih ile Halid b. Mahled’in hadislerini el-Garaib 
(Garaibu Malik) adlı eserinde zikrettiğini belirtmektedir. Bkz.  Fethu'l-Bârî, IX, 655.  
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olabileceğini  söylemek suretiyle cevaplamaya çalışmaktadır. Onun bu şekilde 

cevaplandırdığı bazı tenkitler şunlardır:  

1. Darakutnî’nin “Allah’ın koyduğu hadler dışında ceza olarak (suçluya) on 

sopadan fazla vurulmaz”873 hadisinin isnadına yönelik tenkidi. Buhârî, bu hadisin 

ziyade ihtiva etmeyen Leys b. Sa’d tarikini zikrettikten sonra hadisin sahabi ravisini 

müphem bırakan Fudayl b. Suleyman tarikini ondan sonra da Amr b. el-Haris’in 

ziyade ihtiva eden tarikini zikretmektedir.874  Darakutnî, hadisin ziyade ihtiva eden 

Amr b. el-Hâris tarikinin doğru olduğunu belirtmiş ve ziyade ihtiva etmeyen Leys  

tarikini zikrettiği için  Buhârî’yi tenkit etmiştir.875  

İbn Hacer, hadisin iki probleminin olduğunu belirtmektedir: 1. Hadisin sahabi 

ravisi Ebu Burde mi başkası mı? 2. Abdurahman b. Cabir hadisi babası vasıtasıyla mı 

yoksa doğrudan mı Ebu Burde’den işitmiş? Hadisin sahabi ravisinin Ebu Burde 

olduğunu ve Abdurrahman’ın da hadisi ondan doğrudan işittiğini kesin olarak 

belirten  İbn Hacer,  Darakutnî’nin el-İlel’de söylediklerinin Tetebbu’da 

söyledikleriyle çeliştiğini ifade ettikten sonra ise, her iki şekilde de sika ravilerden 

geldiği için, bu ihtilafın hadisin sıhhatini etkilemediğini ve Abdurrahman’ın hadisi 

hem babası Cabir vasıtasıyla hem de doğrudan Ebu Burde’den işitmiş olabileceğini 

belirterek hadisin her iki şekilde de sahih olduğunu iddia etmektedir.876  

İbn Hacer’in söyledikleri birbirini tutmamaktadır. Önce Abdurrahman’ın 

hadisi doğrudan Ebu Burde’den işittiğini kesin olarak belirtirken, daha sonra onun 

hadisi iki şekilde de; yani hem babası vasıtasıyla hem de doğrudan Ebu Burde’den 

işitmiş olabileceğini belirtmektedir. Hem  İbn Hacer’in hem de  Darakutnî’nin 

söyledikleri, hadisin herhangi bir tarikini tercih edemedikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Kanaatimizce el-Asîlî’nin hadisi muztarib saymasının sebebi de 

budur.877   Abdurrahman’ın sika olduğunu ve sahabinin müphem olarak zikredilmiş 

                                                                        
873 Buhârî, 86, Hudûd, 42, (VIII,31-32).  
874 Hadislerin Buhârî’dek isnatları sırayla şöyledir: 1. Abdullah b. Yusuf – Leys b. Sa’d – Yezid b. Ebi 

Habib – Bukeyr b. Abdillah – Suleyman b. Yesar – Abdurrahman b. Cabir – Ebu Burde. 2. Amr 
b. Ali – Fudayl  b. Suleyman – Muslim b. Ebi Meryem – Abdurrahman b. Cabir – Hadisi  Hz. 
Peygamber’den işiten. 3. Yahya b. Suleyman – İbn Vehb – Amr b. el-Haris – Bukeyr – Suleyman 
b. Yesar – Abdurrahman b. Cabir – babası Cabir – Ebu Burde. 

875 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 326-327. Darakutnî, el-İlel’de ise hadisin ziyade ihtiva 
etmeyen Leys tarikinin daha doğru olduğunu söylemiştir. (Bkz. el-İlel, VI, 22). Bu, açık bir 
çelişkidir.  

876 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XII, 217.  
877 el-Asîlî’nin söyledikleri için bkz.   Fethu'l-Bârî, XII, 217. 
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olmasının hadisin sıhhatine zarar vermeyeceği belirtilerek el-Asîlî’nin tenkit 

edildiğini açıklayan İbn Hacer, tashihte umde olarak nitelendirdiği  Buhârî ve 

Muslim’in hadisi  rivayet etmiş olmalarının hadisin sıhhati için yeterli olduğunu 

iddia etmektedir.878  İbn Hacer’i hadis hakkında birbirini tutmayan açıklamalar 

yapmaya iten de bu kanaatidir. O,  Buhârî’yi zirve olarak kabul ettiği için onun 

hadisin ziyade ihtiva etmeyen tarikini ziyade ihtiva eden tarikinden önce 

zikretmesinden hareketle; önce Abdurrahman’ın hadisi doğrudan Ebu Burde’den 

işittiğini iddia etmekte, sonra da her iki şekilde de işitmiş olabileceğini 

söylemektedir. Ayrıca  İbn Hacer’in Buhârî ve Muslim’in hadisi rivayet etmiş 

olmalarının hadisin sıhhati için yeterli olduğu şeklindeki iddiası da  tartışılmaz 

değildir. Daha önce belirttiğimiz gibi, hadis tashihi ictihadidir.  İctihadi konuların 

doğası gereği verilen hükümlerin kesin oldukları iddia edilemez. Buhârî ve 

Muslim’in bir hadisi sahih saymaları bu şekilde değerlendirilmelidir. Zaten onların 

sahih saydıkları hadislerin başka alimler tarafından tenkit edilmeleri de bunu 

göstermektedir.  

2. “Yönetimi elde etmek için çalışacaksınız. [Gereğini yapmayanlar için] 

kıyamette pişmanlık vardır...”879 hadisine yönelik tenkit.   

İbn Hacer, Darakutnî’nin, isnadından Ömer b. el-Hakem’in  düştüğünü iddia 

ederek tenkit ettiği880 bu hadisin  Said el-Makburî tarafından Ebu Hureyre’den hem 

vasıtasız hem de Ömer b. el-Hakem  vasıtasıyla işitilmiş olabileceğini 

belirtmektedir.881  Hadisi Said’den alan Abdulhamid b. Ca’fer’in İbn Ebi Zi’be 

muhalif olarak Said ile Ebu Hureyre arasına Ömer’i eklediğini  ve hadisi mevkuf 

olarak rivayet ettiğini belirten  İbn Hacer, Abdulhamid’den daha mutkin olduğu için 

İbn Ebi Zi’b’in merfu rivayetine itimat edildiğini söylemektedir.882 Abdulhamid’i 

ta’dil edenler olmuşsa da, onun zayıf olduğunu ve bazen hataya düştüğünü belirtenler 

                                                                        
878  A.g.e., ay. 
879 Buhârî, 93, Ahkam, 7, ( VIII,106).  Buhârî, hadisi Ahmed b. Yunus – İbn Ebi Zi’b – Said el-

Makburî – Ebu Hureyre isnadıyla  Hz. Peygamber’den  (s.a.v.) rivayet ettikten sonra aynı hadisin 
Muhammed b. Beşşâr – Abdullah b. Humrân – Abdulhamid b. Ca’fer – Said el-Makburî – Ömer 
b. El-Hakem – Ebu Hureyre isnadıyla da rivayet edilmiş olduğunu belirtmektedir.  

880 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 183. 
881 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 540.  
882 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII,156.  
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de yok değildir.883 Onun özelikle Ömer b. el-Hakem’den aldığı hadislerin mursel 

olduğu vurgulanmıştır.884 İbn Hacer’in daha mutkin oluğu için  rivayetinin tercih 

edildiğini belirttiği İbn Ebî Zi’b’in sika olduğu belirtilmiş ancak Ahmed b. 

Hanbel’den, onun kimden hadis aldığına dikkat etmediği şeklinde bir kusuru 

nakledilmiş ve onun zayıf ravilerden rivayette bulunduğu da belirtilmiştir.885 Bütün 

bunlar, her iki ravinin bazı kusurlarının bulunduğunu gösterse de, iki ravi hakkında 

söylenenlere bakarak  İbn Ebi Zi’b rivayetini tercih etmenin daha doğru olduğu 

söylenebilir. Fakat şunu da belirtmemiz gerekir ki, İbn Hacer’in bu tercihi kesin 

doğru olarak kabul edilemez. Zira daha mutkin olarak takdim ettiği İbn Ebi Zi’b’in 

zaptıyla ilgili dile getirilenler, onun da hadis rivayetinde çok titiz davranmadığı 

anlamına gelmektedir. Yani hadisin İbn Ebi Zi’b tariki de bu yönden bakıldığında 

problemli görünmektedir. Bu da İbn Hacer’in  Buhârî’nin İbn Ebi Zi’b’in rivayetine 

itimat etmesinin gerekçesi olarak söylediklerinin problemi çözemede yeterli 

olmadığını göstermektedir. 

3. İbn Hacer, Darakutnî’nin “Kim bir muahidi öldürürse cennetin kokusunu 

alamaz ki, onun kokusu kırk yıllık mesafeden bile hissedilir,”886 hadisinin isnadına 

yönelik tenkitlerini de, hadisin iki şekilde gelmiş olabileceğini söyleyerek 

cevaplamaya çalışmaktadır.887  Buhârî, hadisi Kays b. Hafs – Abdulvahid (b. Ziyâd) 

– Hasan (b. Amr el-Fukaymî) – Mucahid – Abdullah b. Amr isnadıyla  Hz. 

Peygamber’den  rivayet etmektedir.  Darakutnî, Mervan b. Muaviye’nin hadisi 

Abdulvahid’e muhalif olarak Mucahid ile Abdullah arasına Cunade b. Ebi 

Umeyye’yi ilave ederek  rivayet etmiş olduğunu ve rivayetin doğru şeklinin de bu  

olduğunu söylemiştir.888  

İbn Hacer, hadisin her iki şekilde de  rivayet edilmiş olabileceğini söylüyorsa 

da,  Buhârî’deki  rivayeti savunmaya çalışmaktadır. O, Mervan’ın Abdulvahid’den 

daha sağlam (esbet) bir ravi olduğunu belirttikten sonra, Ebu Muaviye ile Amr b. 
                                                                        
883 Bkz. Nesaî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, s. 72; el-Ukaylî, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr,III,43;İbn Ebi 

Hatim, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl, VI,10; İbn Hibban, Kitabu’s-Sikât, VII, 122; Zehebî, Mizanu’l-
İ'tidâl, IV, 247. 

884 el-Alâ’î, Camiu’t-Tahsîl fî Ahkami’l-Merâsîl, thk. Hamdi Abdulmecit es-Selefî, Beyrut, 1986, s. 
192. 

885 el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, II,720-721;  el-Bağdadî, Tarihu Bağdad, II, 298;İbn Hacer, 
Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 271. 

886 Buhârî, 58, Cizye, 5 (IV,65); 87, Diyât, 30, (VIII,47).  
887 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 521-22.  
888 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 213.  
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Abdulgaffar’ın Abdulvahid’e mutabaatte bulunduklarını ve bu sebeple de onun  

rivayetinin tercihe şayan olduğunu söylemiştir.889 Ebu Bekr el-Berdîcî’nin 

(ö.301/913) mursel hadislere dair eserinde,890 Mucahid’in hadisi Abdullah’tan 

işitmediğini kesin olarak belirtmiş olduğunu da ifade eden  İbn Hacer,891 Mucahid’in 

mudellis olmadığını ve  Abdullah’tan hadis işittiğinin sabit olduğunu söyleyerek el-

Berdîcî’ye cevap vermektedir.892   

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ihtiyaten ziyade ihtiva etmeyen  rivayetlerin 

tercih edilmesinin daha doğru olduğu şeklindeki kanaatimizi ifade ettikten sonra,  İbn 

Hacer’in bu hadisi savunmak için yapmış olduğu açıklamaya geçelim: O,  Buhârî’nin 

hadisini savunmak için cerhe uğramış; hatta hadis uydurmakla itham edilmiş olan 

ravilerin  hadislerini mutabî olarak zikretmektedir. Şöyle ki, onun Abdulvahid’e 

mutabaatte bulunduklarını söylediği Ebu Muaviye’nin sika olduğunu söyleyenlerin 

yanında, tedlis yaptığını; özellikle A’meş’in dışındaki kişilerden aldığı hadislerinin 

problemli olduğunun söylendiğini  İbn Hacer’in kendisi belirtmektedir.893 Amr b. 

Abdulgaffar el-Fukaymî’nin ise munkeru’l-hadis olduğu ve hadis uydurmakla itham 

edildiği belirtilmiştir.894 Kanaatimizce, Abdulvahid’in bu şekilde cerhe uğramış olan 

ravilerce desteklenmesi, onun rivayetini, kendisinden daha esbet olan Mervan’ın 

rivayeti karşısında daha sağlam hale getirmeye yeterli değildir. İbn Hacer’in, buna 

rağmen Abdulvahid’in rivayetini savunması, kendisiyle çelişkiye düştüğünü 

göstermektedir. Halbuki ilmi tutarlıklık gereği, Abdulvahid’ten daha üstün bir ravi 

olarak nitelendirdiği Mervan’ın  rivayetini “sikanın ziyadesi makbuldür” 

gerekçesiyle kabul etmesi beklenirdi.  

Ayrıca  İbn Hacer’in verdiği bilgiye göre, Abdulvahid kendisinden daha 

sağlam olan bir raviye muhalif  rivayette bulunmuş olmakta; dolayısıyla  rivayeti şaz 

durumuna düşmektedir.895 Bu hususun  İbn Hacer gibi bir hadis alimine gizli kaldığı 

                                                                        
889 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 522;  Fethu'l-Bârî, VI, 332. 
890 Kitabın isminin “Ma’rifetu’l-Muttasıli mine’l-Hadîsi ve’l-Murseli ve’l-Maktû'i ve Beyânu’t-

Tarîki’s-Sahîha” olduğu belirtilmiştir. Bkz. Mu’cemu’l-Musennefati’l-Varide fi Fethi'l-Bârî, s. 
96. 

891 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XII, 320. 
892 İbn Hacer,  a.g.e., VI, 332.  
893 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 120-121; Takrîbu’t-Tehzîb, II,157.  
894 İbn Adîy, el-Kamil fi Duafai’r-Ricâl, V, 146-147; el-Ukaylî, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr,III, 286;  

İbnu’l-Cevzî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, II,228; ez-Zehebî, Mizanu’l-İ'tidal, V, 328.  
895 Mervan için bkz. Tehzîbu’t-Tehzîb, X, 88; Takrîbu’t-Tehzîb, II, 239.  İbn Hacer, Takrîb’te Mervan 

için “sika, hâfız” (II,239) derken Abdulvahid için sadece “sika” (I, 526)  demiştir. 
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söylenemez.  Muhtemelen böyle bir sonuca gönlü razı olmadığı için bu noktaya 

temas etmemiştir. Çünkü bu sonuç, onun  Buhârî hakkındaki kanaatleriyle 

uyuşmamaktadır. Kısacası  İbn Hacer, bu hadisi savunmak için verdiği malumatla 

hadisi savunulamayacak hale getirmektedir. 

4. İbn Hacer, Said el-Makburî’nin hadisi hem biri vasıtasıyla hem de vasıtasız 

olarak Ebu Hureyre’den işitmiş olabileceği şeklindeki cevabın Abdullah b. Amr b. 

el-As’tan  rivayet edilmiş olan “Ey Abdullah, geceleri ibadet için kalkan ve daha 

sonra bunu terk eden kişi gibi olma” hadisi ile ilgili tenkitler için de geçerli 

olduğunu söylemektedir.896 Buhârî,  Evza’î’nin Yahya b. Ebi Kesir – Ebu Seleme b. 

Abdurrahman tarikiyle Abdullah b. Amr’dan  rivayet ettiği bu hadisi Mubeşşir ve 

Abdullah b. el-Mubarek  tarikleriyle  rivayet ettikten sonra, hadisin İbn Ebi’l’İşrîn ve 

Ömer b. Ebi Seleme tarafından Evza’î’den Yahya ile Ebu Seleme arasına Ömer b. el-

Hakem b. Sevbân ilave edilmek suretiyle  rivayet edilmekte olduğunu da 

belirtmektedir.897 Ebu İshak el-Fezârî’nin Mubeşşir ve Abdullah b. el-Mubarek’e  

mutabaatte bulunduğunu belirten  Darakutnî, hadisin ayrıca el-Velid b. Muslim, 

Ömer b. Abdulvahid ve Bişr b. Bekr  tarafından da isnada Ömer ilave dilmek 

suretiyle  rivayet edilmekte olduğunu söylemek suretiyle ziyade ihtiva eden tariki 

savunmaktadır.898 İbn Hacer, hem Evza’î’nin hem de Yahya’nın hadisi haddesenî  

tabiriyle  rivayet ettiklerini, bunun tedlîs ihtimalini ortadan kaldırdığını, mutkin 

hafızlardan olan Abdullah b. el-Mubarak’in de hadisi aynı tabirle  Evza’î’den rivayet 

ettiğini  belirttikten sonra899  Buhârî’nin hadisin ziyade ihtiva etmeyen tarikini tercih 

ettiğini; Muslim’in ise ona muhalefet ederek ziyade ihtiva eden tarikini tercih ettiğini 

söylemektedir. Muhtemelen bu sebeple herhangi bir tercih yapmayan  İbn Hacer, 

hadisin her iki şekilde de Evza’î’den bir çok kişi tarafından rivayet edildiğini ifade 

ederek, Yahya’nın hadisi her iki şekilde de  rivayet etmiş olduğunun anlaşıldığını 

vurgulamaktadır.900 Ziyade ihtiva eden isnatların her zaman ihtiyatla karşılanması 

gerektiği düşüncesinde olduğumuzu  ve bu konuda Ebu Hanife’nin (ö.150/767) 

                                                                        
896 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 511. 
897 Buhârî, 19, Teheccud, 19, (II,48-49).  
898 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 211-212.  
899 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 511.  
900 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, III, 48.  
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anlayışına901 katıldığımızı vurgulayarak hadisin Buhârî tarafından tercih edilen 

tarikinin doğru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. 

İbn Hacer’in bu hadisle ilgili tenkitlere verdiği cevapta,  Darakutnî’nin 

tenkidini reddetmeyip onun da doğru olabileceğini söylediği dikkat çekmektedir. 

Kanaatimize göre o, hadisin ziyade ihtiva eden tariki Muslim tarafından rivayet 

edildiği için bir tercih yapamamış ve hadisin her iki şekilde de sahih olduğunu 

söylemiştir. Zikrettiğimiz bu örnekte olduğu gibi bundan sonra vereceğimiz 

örneklerde de  İbn Hacer bazı tenkitleri kabul etse bile Buhârî’yi savunmayı elden 

bırakmamakta ve onun  tercihinde haklı olduğunu göstermeye çalışmaktadır.  

Buhârî’yi kusursuz gösterme çabasından kaynaklanan bu çelişkinin, bilimsel bir 

tutum olmadığını açıkça belirtmek gerekir.    

● Darakutnî’nin bu bölümde ele alınması gereken tenkitlerinden bazıları da 

el-Hasan el-Basrî’nin Ebu Bekra’den  rivayet ettiği hadislere yönelik tenkitleridir. O, 

Buhârî’yi el-Hasan el-Basrî’nin Ebu Bekra’den  rivayet ettiği, güneş tutulmasıyla 

ilgili hadis,902 Ebu Bekra’nın cemaata yetişmek için safa yetişmeden niyet getirip 

rükua vardığına dair hadis,903 “İşlerinin başına bir kadın getiren kavim iflah 

olmaz”904 hadisi ile  Hz. Peygamber’in torunu Hasan için “Bu oğlum, seyittir...”905 

dediği hadisi rivayet ettiği için tenkit etmiş ve Hasan’ın bu hadisleri Ahnef 

vasıtasıyla Ebu Bekra’den  rivayet ettiğini belirtmiştir.906   Buhârî, K. Sulh’ta Hz. 

Hasan ile ilgili hadisi zikrettikten sonra Ali b. el-Medînî’nin, “Hasan’ın Ebu 

Bekra’den semaı bu hadisle sabit olmuştur,” dediğini nakletmektedir. Ayrıca hadisin  

K. Fadailu Ashabi’n-Nebî’deki tarikinde Hasan’ın hadisi Ebu Bekra’den işittiği  ) ªt

)اs� ªo±w» أr h dhة  şeklinde açıkça belirtilmiştir.  İbn Hacer, Buhârî’nin verdiği 

bilgilerin Hasan’ın Ebu Bekra’den hadis işittiğine delalet ettiğini ve hadislerin 

isnatlarında kopukluk bulunmadığını iddia etmektedir.907 Ne var ki, K. Sulh’taki  

rivayette hadisi Ebu Bekra’den işittiğini söyleyen Hasan’ın hangi Hasan olduğu 
                                                                        
901 Ebu Hanife’nin metninde veya isnadında noksanlık olan haberi, ihtiyaten fazlalık olana tercih ettiği 

belirtilmiştir. Bkz. Ünal, İ. Hakkı, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı, Ankara, 1994, s.172. 
Krş. Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 112. 

902 Buhârî, 16, Kusûf, 1, (II,23-24), 6,(II,26), 17,(II,30); 77, Libas, 2, (VII,34).  
903 Buhârî, 10, Ezan, 114, (I,190).  
904 Buhârî, 64, Mağazî, 82, (V,136); 92, Fiten, 18, (VIII,97).  
905 Buhârî, 53, Sulh, 9, (III,169-70); 61, Menakıb, 25, (IV,184); 62, F. Ashabi’n-Nebî, 22, (IV,216); 

92, Fiten, 25, (VIII,98-99).  
906 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 323.  
907 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 525-526. 
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konusunda ihtilaf vardır. el-Bâcî, Darakutnî ile bazı hafızların hadisi Ebu Bekra’den 

işittiğini belirten kişinin Hz. Ali’nin oğlu Hasan olduğunu söylediklerini 

belirtmektedir. Çünkü onlara göre Hasan el-Basri Ebu Bekra’den hadis işitmemiştir. 

Ali b. el-Medînî ile  Buhârî’ye göre ise, hadisi Ebu Bekra’den işittiğini belirten kişi, 

el-Hasan el-Basrî’dir.908 el-Bâcî’nin kitabında yer alan bu bilgileri öğrenmeden önce 

Darakutnî’nin Hasan’ın Ebu Bekra’den hadis işitmediğini iddia etmesi dolayısıyla 

şaşırdığını ifade eden İbn Hacer, isnatta hadisi işittiği belirtilen kişinin Hz. Ali’nin 

oğlu Hasan olarak kabul edilmesi durumunda, hadisi ondan alan Ebu Musa’nın ona 

ulaşmamış olması sebebiyle isnatta başka bir kopukluğun meydana geleceğini; bir 

kopukluktan kaçarken başka birine düşüleceğini ve hadisin  Buhârî’deki şekline 

bakıldığında söz konusu kişiyi Hz. Hasan olarak kabul etmenin çok zayıf bir yorum 

olduğunun görüleceğini belirtmektedir.909 

İbn Hacer’in buradaki çabası tamamıyla söz konusu hadislerin muttasıl 

olduklarını ispatlamaya yöneliktir. Bu sebeple de hadisi Ebu Bekra’den işittiğini 

belirten kişinin Hz. Ali’nin oğlu Hasan olduğunu iddia etmenin, bir başka kopukluğa 

sebebiyet vereceği gerekçesiyle, doğru olamayacağını söylemektedir. Kanaatimizce 

o,  Buhârî’de bu tür problemlerin vuku bulmasını ihtimal dahilinde kabul etmediği 

için böyle davranmıştır. Hadisin metni incelendiğinde söz konusu kişinin el-Hasan 

el-Basrî olduğu anlaşılsa bile, onun Hz. Ali’nin oğlu Hasan olma ihtimali ortadan 

kalkmış olmamaktadır.910 Hadisi Ebu Bekra’den işiten kişinin Hz. Ali’nin oğlu 

Hasan olduğunu söyleyen Darakutnî ve ona katılanların, gerekçe olarak el-Hasan el-

Basrî’nin Ebu Bekra’den hadis işitmemiş olmasını ileri sürmeleri, bu ihtimalin güçlü 

olduğunu göstermektedir.  Buhârî, sözkonusu kişinin el-Hasan el-Basrî olduğunu Ali 
                                                                        
908 Bkz. el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t- Tecrîh, I, 475. 
909 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 525-526.  
910 Bkz.  Buhârî, 53, Sulh, 9,(III,169-70). Hadisin metni şöyledir:  

�iqs اZ[\ ªo±wل ا��]�u وا¾ اa�t d}¸ab ": ªh ªo±w ا¾ dj¿� d}¸ab as±e ªhن ªt أd� |�Ze �hل"
 d·pاrأ� u�[� |�b �wZ� c º½dرى آ�Ç �pص ¸_ إdqwا ªh وrst لd[~ لd�¯wل اd»eأ º½d� h m\وdqe ��t

 u�� و إنrst أي ªj�vrwا rj� ¾ن واdوآ m\وdqe £w لd[~ رZe�h |w ªe ءcء ه�cء وه�cء ه�cه�
 ªh ªsbrwا a�t fsÊ a�t �}h ªe Ë\r� ªe ªj�vر £jwإ Ìq�~ _·�qjµh |w ªe _·½do}h |w ªe سd}wا
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 cd� ا�·h |w ªs~ لd� Íw�o\و Íjwإ º�¹\آ�ا وآ�ا و Íj�t ضrq\ £pÏ~ cd� d·½deد �~ i¸dt a� meÇا
 i\ل رأZ[\ ةr h dhأ iqs� a[wو ªo±wل اd[~ £±wd�~ £h Íw ª±p cd� cإ dgjÊ ds·w�� ds~ £h Íw ª±p
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b. el-Medînî’den yaptığı nakille vurgulamaktadır. İbn Hacer’in Darakutnî’nin 

yorumunu kabul etmemesinin sebebi de büyük ihtimalle budur.  

Kısacası her iki taraf da hadisteki ibareyi belli bazı önkabullere dayanarak 

yorumlamaktadır. Darakutnî, el-Hasan el-Basrî’nin Ebu Bekra’den hadis 

işitmediğinden hareketle sözkonusu kişinin Hz. Ali’ni oğlu Hasan olduğunu ileri 

sürmektedir.  Buhârî ise, Ali b. el-Medînî’den yaptığı nakille Ebu Bekra’den hadis 

işittiği belirtilmiş olan kişinin el-Hasan el-Basri olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla  

Buhârî’nin yorumuna dayanarak Darakutnî’nin yorumunun yanlış olduğunu iddia 

etmek, problemi çözmeye katkı sağlamaz.  

İbn Hacer’in el-Hasan  el-Basrî’nin Ebu Bekra’den hadis işittiğini ispatlamak 

için başvurduğu yegane delil, Hz. Hasan’ın faziletiyle ilgili yukarıda zikrettiğimiz 

hadistir. Bu sayede el-Hasan el-Basrî’nin Ebu Bekra’den hadis işittiğini ispatlayıp 

arada Ahnef olmadan da ondan hadis  rivayet etmesinin sahih olduğunu göstermeye 

çalışmaktadır. Ama bunda başarılı olduğunu söylemek, mümkün değildir. Zira 

hadisin  Darakutnî ve  İbn Hacer tarafından dile getirilmemiş olan kaydadeğer bir 

özelliği vardır ki, o da, camide cemaatin huzurunda söylendiği belirtilmesine rağmen, 

sadece Ebu Bekra tarafından  rivayet edilmiş olmasıdır. Ondan da  sadece el-Hasan 

el-Basrî  rivayet etmiş görünmektedir. Temel hadis kaynaklarının hemen hepsinde 

hadis bu şekilde  rivayet edilmektedir.911  Üzerinde önemle durulması gereken bu 

durum, hadisin sıhhati hakkında kuşkuların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 

Zira cemaatın huzurunda söylenmiş böyle bir sözün çok sayıda sahabi tarafından  

rivayet edilmesi gerekirdi.  Cabir ile Enes’in  rivayetlerinin sahih olduklarını 

varsaysak bile, hadis sadece üç kişi tarafından rivayet edilmiş olacaktır ki, bu da 

hadis hakkındaki kuşkuları gidermeye yetecek bir sayı değildir. Ayrıca siyasi içerikli 

olması da sıhhati hakkında ciddi kuşkuların duyulmasına sebebiyet vermektedir. Zira 

bu hadisle  iktidarın Muaviye’ye geçeceğinin  Hz. Peygamber tarafından haber 

verildiği ima edilmekte ve böylece Emevi iktidarı meşru bir zemine oturtulmaya 

                                                                        
911 Taberânî, hadisin Cabir’den gelen bir tarikini de rivayet etmiştir. (el-Mu’cemu’l-Avsat, II,224; 

VII,130). Fakat el-Heysemî (ö.807/1404) Taberânî’deki hadisin isnadında yer alan 
Abdurrahman’ın zayıf bir ravi olduğunu belirtmiştir. Hadisin Enes’ten gelen bir tarikine de yer 
veren el-Heysemî, hadisin bu tarikinde Hasan’ın “Sanırım Enes’ten...” diyerek hadisi  rivayet 
ettiğini belirtmiştir. (el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, Beyrut, 1407, IX, 178). Hadisin Enes’ten 
gelen  rivayetin bir tarikini de ed-Dânî (ö.444/1052) rivayet etmektedir. (Bkz. ed-Dânî, es-
Sunenu’l-Varide fî’l-Fiten, Riyad, 1416, I, 216-217). 
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çalışılmaktadır. Kısacası Hasan’ın Ebu Bekra’den hadis işittiğini ispatlamak için 

başvurulan delilin kendisi kusurlu görünmektedir. Dolayısıyla buna dayanılarak el-

Hasan el-Basrî’nin yukarıda zikredilmiş olan hadislerinin muttasıl isnadlarla  rivayet 

edildikleri iddia edilemez.  

● Bu bölümde son olarak İbn Hacer’in  Darakutnî’yi haklı bulduğu bazı 

örnekleri zikredeceğiz.  Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, İbn Hacer’in az da 

olsa Darakutnî’yi haklı bulduğu noktalar vardır. Fakat o, buralarda da bazı teviller 

yaparak  Buhârî’yi savunmakta ve yapılan tenkitlerin geçersiz olduğunu ortaya 

koymaya çalışmaktadır.   

1. İbn Hacer’in reddetmeyip zımnen kabul ettiği tenkitlerden biri, yaşlanmış 

babası yerine hac farizasını eda edip edemeyeceğini soran kadınla ilgili hadise912 

yönelik tenkittir.  Darakutnî, Buhârî’nin Ebu Asım – İbn Cureyc – ez-Zuhrî – 

Suleyman b. Yesar – Abdullah b. Abbas – el-Fadl b. Abbas isnadıyla rivayet ettiği bu 

hadisin el-Haccac tarafından İbn Cureyc’ten “Bana ez-Zuhrî’den tahdis olundu ki,” 

şeklinde  rivayet edilmiş olduğunu ve bunun doğru olması durumunda  Buhârî’deki 

rivayetin sıhhatini kaybedeceğini söylemiştir.913  Buhârî,  hadisin Abdulaziz b. Ebi 

Seleme ve Malik  vasıtasıyla ez-Zuhrî’den gelen tariklerini de rivayet etmiştir.  İbn 

Hacer, İbn Cureyc’in mudellis olduğunu ve bu sebeple de hadis, onun ez-Zuhrî’den 

işittiğini açıkça ifade eden tabirlerle başkaları tarafından   rivayet edilmedikçe – ki o 

hep muanan olarak  rivayet edilmiştir-  hafız olan el-Haccac’ın  rivayetine itimat 

edileceğini de söylemektedir.914 Bu açıklama onun  Darakutnî’nin tenkidini doğru 

bulduğu anlamına gelse de, o, bunu hadisin sıhhati için bir problem olarak 

görmemekte ve  Buhârî’nin hadisin sadece İbn Cureyc tarikini  rivayet etmekle 

yetinmediğini belirterek onu savunmaktadır.  

Görüldüğü gibi İbn Hacer, hadisin bütün tariklerinde müdellis olan İbn 

Cureyc tarafından muanan olarak  rivayet edilmiş olmasını bir kusur olarak 

göstermektedir. Fakat hadisin Tirmizi’de yer alan  rivayeti,  İbn Hacer’in 

Darakutnî’nin tenkidini kabul etmesinde etkili olan bu iddiasının doğru olmadığını 

                                                                        
912 Buhârî , 28, Cezau’s-Sayd, 23, (II,218).  
913 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 352.  
914 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 515.  
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göstermektedir. Zira, burada İbn Cureyc hadisi “ahbaranî” tabiriyle  rivayet 

etmiştir.915 

Hadisin  Darakutnî tarafından dile getirilmiş olan kusurunun diğer tarikleri 

için bir problem teşkil etmeyeceğine biz de katılıyoruz. Fakat bu, hadisin İbn Cureyc 

tarikine yönelik tenkitleri ortadan kaldırmaz. Önemli olan  Buhârî’de bu şekilde 

problemli olan bir isnadın bulunmasıdır. Bu,  Buhârî’de de diğer hadis kaynaklarında 

olduğu gibi isnadı kusurlu olan bazı hadislerin bulunduğu anlamına gelmektedir.  

2. İbn Hacer,  Darakutnî’nin Ka’b b. Malik’in tövbesi hakkındaki hadisle916 

ilgili tenkidini de kabul etmektedir.  Darakutnî,  Buhârî’nin hadisi değişik tariklerle 

sahih olarak  rivayet ettiğini belirttikten sonra, onun hadisi Ahmed b. Muhammed 

vasıtasıyla Abdullah b. el-Mubarak’ten mursel olarak; Abdurrahman  ile dedesi Ka’b 

arasında kimseyi zikretmeden  rivayet ettiğini de belirtmiştir. O, Suveyd b. Nasr’ın  

hadisi Abdullah b. el-Mubarak’ten muttasıl olarak  rivayet ettiğini ve bununla hadisi 

ez-Zuhrî’den  rivayet eden Yunus’un talebeleri İbn Vehb ve Leys’in  rivayetlerine 

muvafakat etmiş olduğunu söylemek suretiyle, Ahmed b. Muhammed tarikinin  

hadisin sahih tariklerine muhalif olduğunu ileri sürmektedir.917 Ahmed b. 

Muhammed’n  rivayetinin şaz durumuna düştüğünü kabul ederek  Darakutnî’nin 

tenkidini kabul ettiğini ima eden İbn Hacer, Abdurrahman’ın hadisi hem babası 

Abdullah vasıtasıyla hem de direkt olarak dedesinden işitmiş olmasının mümkün 

olduğunu ve  Buhârî’nin bu sebeple hadisi iki şekilde  rivayet etmiş olduğunu 

söyleyerek onu savunmaktadır. el-Camiu's-Sahîh’teki  rivayette Abdurrahman’ın 

hadisi “Ka’b’ten işittim” diyerek  rivayet etmiş olmasını da buna bir kanıt olarak 

gösteren  İbn Hacer, Ahmed b. Muhammed’in şaz durumuna düşen hadisini  rivayet 

etmiş olmasının, hadisin muttasıl tariklerine itimat eden Buhârî için büyük bir illet 

oluşturmadığını da ifade etmektedir.918  

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu kusur hadisin metni için bir problem teşkil 

etmezse bile, neticede  Buhârî’de yer alan söz konusu isnad problemlidir. Hadisin 

başka tariklerle sahih olarak  rivayet edilmiş olması söz konusu isnadın kusurunu 
                                                                        
915 Bkz. Tirmizi, 7, Hac, 85, (III,267). Hadisin Tirmizi’deki isnadı şöyledir: 

d}¸ab أd}¸ab «j}e ªh asb روح d�t ªhدة Ñ\rv ªh d}¸ab أ��d·Ê ªh �prب �dل dsj�� �}¸abن do\ ªhر a�t ªt ا¾ d�t ªhس  
 ªt اd�t ªh uµ¿wس

916 Buhârî, 56, Cihad, 103, (IV,6).                                                              
917 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 353-354.  
918 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 520.  
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ortadan kaldırmaz. Böyle bir isnadın  Buhârî’de yer alması, onun da diğer hadis 

kaynakları gibi, az da olsa problemli hadisler rivayet etmiş olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir.  İbn Hacer’in bunu  Buhârî için büyük bir illet olarak 

görmemesi ise, ilmi bir tutum olarak değerlendirilemez. İlmi sorumluluk gereği, bir 

problem varsa, kimin yaptığına bakmaksızın, dile getirip tenkid etmek gerekir.  

3. Darakutnî,  Buhârî’nin Ebu’n-Nu’man – Hammad b. Zeyd – Eyyub – Nafi’ 

isnadıyla  rivayet etmiş olduğu “Ömer, Hz. Peygamber’e cahiliye döneminde adayıp 

yerine getiremediği itikafı  sordu. Hz. Peygamber, ona yerine getirmesini emretti,”919 

hadisinin mursel olduğunu ve aynı hadisin Hammad b. Seleme, Cerîr b. Hazım ve 

Ma’mer 920 tarafından Eyyub – Nafi’ – İbn Ömer şeklinde mevsûl olarak  rivayet 

edildiğini belirtmiştir.921  Buhârî, yukarıdaki isnadı zikrettikten sonra hadisi 

Ma’mer’in mevsûl isnadıyla zikretmiş, son olarak da hadisin Cerîr ve Hammad b. 

seleme tarafından mevsûl olarak  rivayet edilmekte olduğuna da işaret etmiştir.  İbn 

Hacer, Buhârî’nin mercûh olduğunu göstermek amacıyla Hammad b. Zeyd’in 

hadisini zikrettiğini belirttikten sonra, “Çünkü o, Eyyub’un diğer talebelerine muhalif  

rivayette bulunmuştur. Hatta Hammad b. Zeyd’in bazı talebeleri de,  Buhârî’nin 

belirttiği gibi, hadisi kendisinden mevsûl olarak  rivayet etmişlerdir,” demektedir.922   

Bu sözleriyle  Darakutnî’nin hadisin Ebu’n-Nu’man tarikine yönelik tenkitlerini 

haklı bulduğunu gösteren  İbn Hacer’in, hadisin  el-Camiu's-Sahîh’te zikredilmiş 

olmasının gerekçesi olarak söylediklerinin, tatminkar bir açıklama olmadığı 

görülmektedir. Çünkü burada söz konusu olan Ebun’-Nu’man hadisi, şaz durumuna 

düşmektedir. Şaz olan bir hadisin, sadece sahih hadisleri toplamayı amaçlayan bir 

kitapta yer almasının gerekçesi “mercuh olduğunu göstermek” olamaz.  

4.   Buhârî, Affan b. Muslim ve Musa b. İsmail vasıtasıyla Davud b. Ebi’l-

Furât - Abdullah b. Bureyde – Ebu’l-Esved isnadıyla Hz. Ömer’den  iyilikle anılan 

ölünün cennete gireceğiyle ilgili hadisi  rivayet etmektedir.923  Darakutnî, hadisle 

ilgili olarak Ali b. el-Medînî’den, “Abdullah b. Bureyde hadisi Yahya b. Ya’mer 

vasıtasıyla Ebu’l-Esved’den  rivayet etmiştir. Burada semi’tu dememiştir ki, hadis 

                                                                        
919 Buhârî, 64, Mağazi, 54, (V,100).  
920 Hadisin bu tarikleri için bkz. Muslim, 27, Eymân, 28, (III,1277-1278). 
921 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 370.  
922 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 43.  
923 Buhârî, 23, Cenaiz, 86, (II, 100-101); 52, Şahadât, 6, (III, 148-149).                                                                                                                        
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muttasıl olarak kabul edilsin,” dediğini nakletmiştir.924  İbn Hacer, hadisin bütün 

tariklerinde Abdullah’ın hadisi Ebu’l-Esved’den mu’an’an olarak  rivayet ettiğini 

belirttikten sonra,  ”Abdullah, Hz. Ömer döneminde doğmuş ve Ebu’l-Esved’e 

ulaşmıştır. Fakat  Buhârî [hadisin sıhhati için] çağdaş olmayı yeterli görmemektedir. 

Muhtemelen o, Enes’in konuyla ilgili hadisiyle iktifa edip, bunu da şahit olarak  

rivayet etmiştir,” demektedir.925  

Aslında  İbn Hacer, hadisin  Buhârî’nin şartlarına uygun olmadığını ifade 

ederek  Darakutnî’nin tenkidini haklı bulduğunu ima etmektedir. Fakat  

Darakutnî’nin kendisi İlel’inde hadisin  Buhârî’deki şeklinin sahih olduğunu 

söylemek suretiyle burada söylediklerini reddetmiştir. O, hadisi Davud b. Ebi’l-

Furât’tan Abdullah b. Bureyde ile Ebu’l-Esved arasına Yahya b. Ya’mer’i ilave 

ederek  rivayet eden Yakub el-Hadramî’nin hadisi Davud’dan  rivayet eden çok 

sayıda hafıza muhalefet ettiği için vehme düştüğünü ve onun rivayetine itimat 

edilmeyeceğini belirtmiştir.926  

Hadisin  Buhârî’nin “muanan” hadisle ilgili şartına uymadığını belirten  İbn 

Hacer’in,  Buhârî’yi bu hadisi rivayet ettiği için, tenkit etmemesi ve “bunu da şahit 

olarak  rivayet etmiştir,” diyerek onu mazur göstermeye çalışması, tutarlı bir 

yaklaşım olarak değerlendirilemez. Kanaatimizce bu hadis,  Buhârî’nin “muanan” 

hadisin sıhhati için ravilerin çağdaş olmalarını yeterli görmeyip, biribirleriyle 

görüştüklerinin bilinmesini şart koştuğu şeklindeki iddianın  doğru olmadığını 

göstermektedir. İbn Hacer’in  Buhârî’yi mazur göstermeye çalışması, onun da 

sözkonusu şartın  el-Camiu's-Sahîh’te tam olarak uygulanmadığını zımnen de olsa 

kabul ettiği şeklinde yorumlanabilir. 

5. Darakutnî, Abdullah b. Zubeyr’den  rivayet edilen “Dünyada ipek giyen 

ahirette giyemez”927 hadisiyle ilgili olarak , “İbn Zubeyr, hadisi  Hz. Peygamber’den 

işitmemiştir. O, Ebu Zibyân (veya Zubyân) ve Ummu Amr’ın belirttikleri gibi bunu 

Hz. Ömer’den işitmiştir,”demiştir.928  Buhârî, hadisin Ebu Zibyân ve Ummu Amr 

tariklerini de zikretmektedir. İbn Hacer de bu hadisin İbn Zubeyr’in murseli 

                                                                        
924 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 469.  
925 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 513; Fethu'l-Bârî, III, 295.  
926 Darakutnî, el-İlel, II, 247-248.   
927 Buhârî, 77, Libas, 25, (VII,44). 
928 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 455.  
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olduğunu belirterek  Darakutnî’nin söylediklerini teyit etmektedir. Fakat o, sahabi 

murselinin, mursel hadisleri kabul etmeyenler tarafından bile kabul edildiğini, mursel  

rivayette bulunan sahabinin nadiren de olsa hadisi tabiundan birinden  rivayet etme 

ihtimali bulunsa da, hadisin diğer iki tarikinden aradaki kişinin Hz. Ömer olduğunun 

anlaşıldığını belirttikten sonra, İbn Zubeyr’in  Hz. Peygamber’den işittiği bazı 

hadisleri zikrederek, onun bu hadisi de O’ndan işitmiş olabileceğini  ima 

etmektedir.929 Halbuki Darakutnî, İbn Zubeyr’in  Hz. Peygamber’den  hiç hadis 

işitmediğini iddia etmemiştir. O, İbn Zubeyr’in söz konusu hadisi O’ndan 

işitmediğini söyleyip,  Buhârî’nin hadisi bu şekilde  rivayet etmiş olmasını tenkit 

etmektedir. Zaten İbn Hacer de bu hadisin mursel olduğunu kabul etmektedir. Fakat 

o, diğer örneklerde olduğu gibi burada da bu durumu hadis için bir kusur olarak 

kabul etmemekte ve bundan dolayı  Buhârî’yi tenkit etmeye gerek olmadığını 

açıklamaya çalışmaktadır.930 Hadisin metni açısından herhangi bir problem söz 

konusu olmazsa bile isnadında bir kopukluk söz konusudur. Bu sebeple, Buhârî’nin 

hadisin isnad tekniği açısından kusurlu olan tarikini zikretmeyip mevsûl olan diğer 

iki tarikini zikretmekle yetinmesi daha isabetli olurdu.  İbn Hacer’in hadisi mursel 

olarak kabul ettiği halde,  isnadındaki bu kusuru bir tenkit sebebi olarak kabul 

etmemesi bir tutarsızlık örneğidir. Bu, onun  Buhârî’yi adeta kusursuz görüp, her 

halükarda savunmaya kalkışmasından kaynaklanmaktadır.   

 Görüldüğü gibi, İbn Hacer,  a ve b gruplarında ele alınan hadislere yönelik 

tenkitlere cevap vermek için, genel olarak hadisin hem biri vasıtasıyla hem de 

vasıtasız olarak  rivayet edilmiş olabileceğini ileri sürmektedir. Fakat Buhârî’yi 

savunabilmek için, zaman zaman onu  rivayetlerini tercih ettiği ravilerin daha üstün 

olduklarını iddia etmek suretiyle bu yaklaşımından vazgeçmekte ve Buhârî’nin 

tercihinin daha doğru olduğunu göstermeye çalışmaktdır. Onun bu iddialarının 

gerçekleri yansıtmadığı, verdiğmiz örneklerde açıkça görülmektedir. O, Buhârî’deki  

rivayetin ziyade ihtiva  ettiği durumlarda “sikanın ziyadesi makbuldür” gerekçesiyle  

onun tercih edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.  Darakutnî’nin  Buhârî’nin 

rivayetini noksanlık sebebiyle tenkit ettiği durumlarda ise,  Buhârî’nin  rivayetini 

tercih edebilmek için daha önce ileri sürdüğü gerekçeyi, bazı te’villerle  devre dışı 

                                                                        
929 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 355.  
930 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî,  s. 537. 
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bırakmaktadır. Bunu yaparken, daha sağlam olan ravilerin  rivayetine karşı zayıf  

hatta hadis uydurmakla itham edilmiş olan ravilerin mutabaatine  bile müracaat ettiği 

olmaktadır ki, bunun tutarlı bir yaklaşım olduğu iddia edilemez. 

  İbn Hacer’in  Darakutnî’yi bazı tenkitlerinde haklı bulduğu ileri sürülerek 

zaman zaman objektif bir tutum sergilediği de söylenebilir. Fakat o,  Darakutnî’ye 

katıldığı noktaları bile tevil ederek,  Buhârî’yi savunmakta ve onu tenkit etmenin 

yersiz olduğunu söylemektedir.  

II.2.1.1.c.  Buhârî’nin mükatebe yoluyla  rivayet ettiği hadislere yönelik 

tenkitler 

Darakutni bu tür rivayetleri bir kısmını mükatebe ve icazeyle rivayetin caiz 

olduğunun delili olarak takdim etmektedir.931 İcaze ile rivayeti caiz görenlere göre bu 

hadislerin munkatı’ sayılmayacaklarını belirten  İbn Hacer, “Buhârî’nin bu tür 

hadisleri rivayet etmesi, onun icaze yoluyla rivayeti sahih saydığını göstermektedir,” 

demektedir.932 

 Burada zikredeceğimiz misallerde görüleceği gibi bu tür rivayetleri kusursuz 

olarak görüp sahih saymak doğru değildir. Kanaatimizce  Buhârî gibi sadece sahih 

hadisleri içerdiği iddia edilen bir kitapta bu tür rivayetlerin yer alması, hadislerin 

kusursuz olarak kabul edilmesine sebebiyet vermiştir.  

Bu bölüme giren hadislerin bir kısmını icaze yoluyla hadis rivayetinin delili 

olarak zikreden Darakutnî,  Buhârî’de yer alan bu tür hadislerin bazı kusurlarını da 

dile getirmiştir. Misal olarak, Hz. Ebu Bekir’in zekat miktarlarını belirlemek için 

Enes’e yazdığı mektupla ilgili hadisi zikredebiliriz.  Buhârî, bu hadisi Muhammed b. 

Abdullah – babası (Abdullah b. el-Musennâ el-Ensârî) – Sumame b. Abdullah b. 

Enes – Enes isnadıyla rivayet etmiştir.933 Darakutnî, isnatta yer alan Abdullah’ın 

hadisi amcası Sumame’den onun da Enes’ten işitmediğini belirttikten sonra, hadisin 

mukatebe yoluyla rivayet edildiğine dair bilgilere yer vermektedir. O, Abdullah’ın 

Sumame’den onun da Enes’ten bir kitap aldığını anlatan rivayetleri zikretmektedir.934 

İbn Hacer, Darakutnî’nin zikrettiklerinde Sumame’nin hadisi Enes’ten işitmediğini 

                                                                        
931 Bkz. Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 382, 430, 452. 
932 İbn Hacer , Hedyu’s-Sârî, s. 502-503. 
933 Buhârî , 24, Zekat, 33, (II,122), 37, 38, (II,123-124). 
934 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu' , s. 366-368. 
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gösterecek bir husus bulunmadığını ve Abdullah’ın hadisi Sumame’den işitmemiş 

olmasının da isnat için bir kusur oluşturmadığını söylemekte ve bunun mükatebe 

yoluyla hadis rivayetinin sahih olduğuna delalet ettiğini belirtmektedir.935  İbn Hacer, 

el-Ukaylî’nin (ö.322/933) Abdullah b. el-Musennâ için “hadislerinin çoğunda 

kendisine mutabaatte bulunan yoktur,”936 dediğini naklettikten sonra, hadisin Ebu 

Davud937, Ahmed b. Hanbel938 ve İshak b. Rahuye tarafından rivayet edilmiş olan 

mutâbilerini zikretmekte ve bunlarla hadisin mutâbiinin bulunmadığı şeklindeki 

itirazların da geçersiz olduğunun ortaya çıkmış olduğunu belirtmektedir.939  

Aslında Darakutnî Buhârî’nin haddesenâ tabiriyle rivayet ettiği bu hadisin 

sema’ yoluyla değil de mükatebe yoluyla alındığını açıklamıştır. Kanaatimizce ona 

göre Buhârî hadisinin problemi budur.  Hem Abdullah’ın hem de Sumame’nin hadisi 

iştmedikleri halde işitmiş gibi rivayet etmeleri doğru değildir. Fakat İbn Hacer, bunu 

önemsemeyip isnadın kusrsuz olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Halbuki 

sözkonusu hadisin isnadı isnad tekniği açısından kusurludur. İbn hacer’in bunu 

görmezden gelmesi ilmi bir tutum olarak değerlendirlemez. Ayrıca isnadda yer alan 

Abdullah’a yönelik tenkitler de hadisin İbn Hacer’in söylediklerinin doğru olarak 

kabul edilmesini güçleştirmektedir. Kanaatimizce İbn Hacer’in bütün bunlara arğmen 

hadisi kusursuz olarak takdim etmesinin sebebi hadisin Sahîh-i Buhârî’de rivayet 

edilmiş olmasıdır. 

Darakutnî, zekat hadisi hakkında söylediklerinin Buhârî’nin Enes’ten yukarda 

zikrettiğimiz isnatla rivayet etmiş olduğu “Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) mühründe üç 

satır yazı vardı,”940 hadisi için de geçerli olduğunu belirtmiştir.941 İbn Hacer de 

Enes’in zekatla ilgili hadisi için verdiği cevabın bu hadis için de geçerli olduğunu 

belirtmiştir.942 Bu iki rivayette de isnadı oluşturan raviler aynı aileden gelmektedir. 

Sumame, Enes’in torunudur. Abdullah ise Sumame’nin yeğenidir.943 Bu durum, 

Enes’ten kalan yazılı bir belgenin ailenin sonraki üyelerine geçmiş olduğu ve onların 

                                                                        
935 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî,  (s.a.v.). 514. 
936 Bkz.el-Ukaylî, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr, thk. Abdulmu’ti Emin Kal’acî, Beyrut, 1984, II,304. 
937 Ebu Davud, 3, Zekat, 4, (II,214). 
938 Ahmed b. Hanbel, Musned, I, 11. 
939 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 405. 
940 Buhârî, 77, Libas, 55, (VII,53-54). 
941 Darakutnİ, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 369. 
942 İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 536. 
943 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, X, 403. 
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buna dayanarak rivayette bulunmuş oldukları şeklinde yorumlanabilse de, ravilerin 

hadisleri işitmiş gibi rivayet etmelerini mazur göstermeye yetmez.  

Hz. Peygamber’in mührü ile ilgili hadis, zekatla ilgili hadisten farklı olarak  

anane ile rivayet edilmiştir. Fakat İbn Hacer, bunu da diğeri gibi kusursuz olarak 

olarak takdim etmiştir. Kanaatimizce bu doğru değildir. Özellikle Abdullah’ın 

Sumama’den onun da Enesten hadisi işitmedikleri açıkça belirtilmişken buradaki 

anane’yi ittisale hamletmek bir tesahülden ibarettir. Buhârî’nin muanan hadiste 

ravilerin bribirleriyle görüştüklerinin bilinmesini şart koştuğunu ve bu şartı  

Sahîh’inde uyguladığını ileri süren İbn Hacer,944 muhtemelen bu sebeple Buhârî’de 

yer alan bu vb. munanan rivayetleri tenkit etmemiştir.    

Darakutnî,  Buhârî’nin Ebu Osman en-Nehdî’den değişik tariklerle rivayet 

ettiği, “Utbe b. Farkad’ın komutasında Azerbaycan’da bulunurken, Hz. Ömer bize 

bir mektup yazdı. Mektupta, Rasulullah’ın ipek giymeyi yasakladığını yazmıştı...,”945 

hadisiyle ilgili olarak, “Ebu Osman bu hadisi Hz. Ömer’den işitmemiştir. Onu 

mukatebe yoluyla almıştır ki, bu icazenin kabulüne bir delil teşkil etmektedir,” 

demiştir.946  Darakutnî , Sufyan b. Uyeyne’nin Ömer b. Dînâr vasıtasıyla  Becâle’den 

rivayet etmiş olduğu “Ömer, mecusilerden cizye almıyordu...”947 hadisi ile Musa b. 

Ukbe’nin Ebu’n-Nadr’dan rivayet ettiği  “Abdullah b. Ebi Evfâ, Ömer b. 

Ubeydullah’a göderdiği mektupta Hz. Peygamber’in  (s.a.v.), düşmanla karşılaşmayı 

temenni etmeyin... dediğini söylemişti”948 hadisi hakkında da aynı şeyleri, yani bu 

hadislerin mükatebe ve icaze ile hadis rivayetinin caiz olduğunun delillerini teşkil 

ettiklerini, söylemiştir.949  

 Kanaatimizce buhadisleri mükatebe ve icaze ile hadis rivayetinin delilleri 

olarak sunmak doğru değildir. Kaldı ki,  Buhârî’nin kendisinden sözkonusu hadisleri 

bu amaçla rivayet ettiğine dair herhangi bir şey rivayet edilmiş değildir.  Dolayısyla 

yapılan değerlendirmeler, kesin doğrular olarak kabul edilemezler. Ayrıca zikredilen 

hadislerde bazı mektuplardan söz edilmekte ve bu mektuplarda anlatılan bazı 

hususlar rivayet edilmektedir. Bunu mukatebe veya icaze ile aynı tutmak  mümkün 
                                                                        
944 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s.12-13. 
945 Buhârî, 77, Libas, 25, (VII,44). 
946 Darakutnî, a.g.e., s. 382. 
947 Buhârî, 58, Cizye, 1, (IV,62). 
948 Buhârî, 56, Cihad, 156, (IV,24). 
949 Darakutnî, a.g.e., s. 430, 452. 



 208  
 

 

değildir. Özellikle bu hadisler ile Abdullah’ın Sumame’den rivayet ettiği hadisleri  

aynı kabul etmek de yanlıştır. Zira bu hadislerde mektuptan açıkça söz edilirken, 

Abdullah’ın rivayetlerinde bu husus dile getirlmediği gibi, hadis işitilmiş gibi rivayet 

edilmiştir.   

II.2.1.2. İsnattaki Bazı Ravilerin Değiştirilmesi Gerekçesiyle Tenkit Edilen 

Hadisler 

İbn Hacer, isnattaki bazı ravilerin değiştirildği gerkçesiyle yapılan tenkitlere 

genel olarak şu şekilde cevap verileceğini belirtmektedir: “İsnatta şeyhinin ismini 

değiştiren ravi, hadisi iki ayrı şeyhten işitmiş olabilir. İsminde ihtilafa düşülen raviler 

hıfz yönünden aynı derecede ve sayıca eşit iseler, hadisler arasında cem 

yapılabileceği için Buhârî hadisin her iki tarikini de rivayet etmiştir. Eğer isimlerinde 

ihtilafa düşülen raviler hıfz yönünden eşit değil de birbirine yakın derecelerde 

bulunurlarsa böyle durumlarda Buhârî hıfz yönünden üstün olan ravinin  (râcih olan) 

tarikini zikretmekle yetinmiştir veya isnatta ihtilaf söz konusu olduğunu göstermek 

için hıfzı düşük olan ravinin (mercûh olan) tarikini  de zikretmiştir. Sadece bu tür 

ihtilaflardan dolayı bir hadis kusurlu sayılıp tenkit edilemez. Çünkü bu tür ihtilaflar 

kendi başlarına hadisi zayıf kılacak bir ıztırab meydana getirmezler.”950     

İbn Hacer, bu genel cevaptan sonra tenkit edilmiş olan hadisleri tek tek ele alıp 

değerlendirmektedir. Onun değerlendirdiği hadislerin bir kısmının sahabi ravisinin  

kim olduğu konusunda  ihtilaf meydana gelmiştir.  İbn Hacer, bu tür hadislerin farklı 

sahabilerden gelmiş olabileceğini söyleyerek  Darakutnî’nin tenkitlerini cevaplamaya 

çalışmaktadır. Fakat zikredeceğimiz örneklerde görüleceği gibi,  Darakutnî’nin tenkit 

ettiği husus, hadislerin farklı sahabilerden gelmesi değil, isnadın  daha sonraki 

tabaklarında raviler arasında vuku bulmuş olan ihtilaflardır. Bununla ilgili bazı 

örnekler şöyledir:  

1. Buhârî, “Sizden önceki ümmetlerde ilham alan insanlar vardı. Benim 

ümmetimde [bunlardan] biri varsa o da Ömer’dir,” hadisini Abdulaziz b. Abdillah 

el-Uveysî ve Yahya b. Kaz’a - İbrahim b. Sa’d – babası – Ebu Seleme – Ebu Hureyre 

                                                                        
950 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s.  503. 
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isnadıyla  rivayet etmiştir.951 Suleyman b. el-Haşimî ve Ebu Mervan el-Osmanî’nin 

de el-Uveysi ve Yahya’ya mutabaatte bulunduklarını belirten  Darakutnî, 

Muslim’in,952 hadisini  rivayet etmiş olduğu İbn Vehb’in ise aynı  isnatla  rivayette 

bulunmasına rağmen, onlara muhalif olarak, hadisin sahabi ravisi olarak Hz. Aişe’yi 

zikrettiğini belirtmektedir.953 

İbn Hacer, hadisin Muslim’deki rivayeti sebebiyle “Ebu Seleme, hadisi hem 

Ebu Hureyre’den hem de Hz. Aişe’den  rivayet etmiş olabilir” diyerek  Darakutnî’nin 

tenkidine cevap vermektedir. Bu cevabı Ebu Mesud’dan nakleden  İbn Hacer, onun, 

“Hadisi [İbrahim b. Sa’d'dan] bu şekilde  rivayet etmede İbn Vehb’e tabi olan kimse 

bilmiyorum. İbrahim’in bilinen  rivayeti Hz. Aişe’den değil Ebu Hureyre’dendir. 

Fakat Muslim’in rivayet etmiş olduğu Muhammed b. Aclân’ tariki de İbn Vehb’in 

rivayeti gibidir,” dediğini belirtmektedir.954  

İbn Aclân’ın  rivayetinin İbn Vehb’in  rivayetini takviye ettiği görülmektedir. 

Zira o da İbn Vehb’in şeyhi İbrahim gibi hadisi Sa’d'’ten almıştır.  İbn Hacer’in 

işaret ettiği gibi hadis İbn Sa’d (ö.230/844) tarafından da İbn Ebi Atik tarikiyle Hz. 

Aişe’den  rivayet edilmektedir.955 Ayrıca hadis Humeydi (ö.219/834), İshak b. 

Rahuye (ö.238/852) ve Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) tarafından da Muhammed b. 

Aclân tarikiyle Hz. Aişe’den  rivayet edilmiştir.956   

Görüldüğü gibi hadisi Sa’d b. İbrahim’den  rivayet etmiş olan oğlu İbrahim ile 

Muhammed b. Aclân hadisin sahabi ravisinde ihtilafa düşmüşlerdir. İbrahim’in sika 

olduğu belirtilmiştir.957 Muhammed b. Aclân’ın da sika olduğu belirtilmişse de 

ihtilata düştüğü de ifade edilmiştir.958 Bu durum İbrahim’in hadisini tercih etmeyi 

gerektiriyorsa da, hadisin İbn  Sa’d  tarafından  rivayet edilmiş olan tariki İbn 

                                                                        
951 Buhârî, 60, Enbiya, 54, (IV,149); 62, F. Ashabi’n-Nebî, 6, (IV,200).  Buhârî, hadisin farklı 

lafızlarla Zekeriya b. Ebi Zaide tarafından Sa’d – Ebu seleme – Ebu Hureyre isnadıyla  rivayet 
edildiğini de belirtmiştir.  

952 Bkz. Muslim, 44, Fadailu’s-Sahabe, 23, (IV, 1864). Muslim, hadisin Muhammed b. Aclan  - Sa’d  
b. İbrahim - Ebu Seleme  - Hz. Aişe isnadıyla  rivayet edilmiş olduğunu da zikretmektedir. 

953 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 165-168.  
954 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 524;  Fethu'l-Bârî, VII, 61. 
955 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, II, 335.  
956 Humeydî, Musned, I, 123; İbn Rahuye, Musned (I-III), Medine, 1991, II, 479; Ahmed b. Hanbel, 

Musned, VI, 55.  
957 el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, I, 333;  İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, s. 89. 
958  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 303-304¸Takrîbu’t-Tehzîb, s.496. 
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Hacer’in yukarıda zikrettiğimiz, hadis her iki sahabiden de  rivayet edilmiş olabilir, 

şeklindeki kanaatini desteklemektedir.  

2. Buhârî, “Komşusu şerrinden emin olmayan kişi iman etmiş olamaz” hadisini 

Asım b. Ali – İbn Ebi Zi’b – Said (el-Makburî) – Ebu Şurayh isnadıyla  Hz. 

Peygamber’den  (s.a.v.)  rivayet etmektedir. Şebâbe (b. Sevvâr el-Medayinî) ve Esed 

b. Musa (el-Umevî)’nin Asım’a mutabaatte bulunduklarını belirten  Buhârî, hadisi 

İbn Ebi Zi’b’ten  rivayet etmiş olan Humeyd b. el-Esved, Osman b. Ömer, Ebu Bekr 

b. Ayyaş ve Şuayb b. İshak’ın hadisin sahabi ravisi olarak Ebu Hureyre’yi 

zikrettiklerini de belirtmektedir.959 Hadisin sahabi ravisi konusundaki bu ihtilafa 

dikkat çeken  Darakutnî,  Buhârî’deki malumata ek olarak, İbn Ebi Fudeyk ve Ravh 

b. Ubade’nin de hadisin sahabi ravisi olarak Ebu Hureyre’yi zikredenlere mutabaatte 

bulunduklarını, Yezid b. Harun , Haccac el-A’ver ve Ebu’n-Nadr’ın ise hadisi Asım 

gibi  rivayet etmiş olduklarını belirtmektedir.960 

İbn Hacer, Ahmed b. Hanbel’den “Hadisi İbn Ebi Zi’b’ten Medine’de alanlar 

sahabi ravi olarak Ebu Hureyre’yi, Bağdat’ta alanlar ise Ebu Şurayh’i 

zikretmektedirler,” dediğini naklettikten sonra, hadisi Ebu Hureyre’den  rivayet 

edenler sayıca daha fazla oldukları için, oların  rivayetinin tercih edilmesi gerektiğini 

belirtip, hadisin  bu tariki ile ilgili önemli bir hususa işaret etmektedir. “Said el-

Makburî, Ebu Hureyre’den hadis  rivayet etmekle meşhurdur. Dolayısıyla hadisin 

sahabi ravisi olarak Ebu Hureyre’yi zikredenler [onun bu şöhretinin etkisiyle] bu 

hadisi de Ebu Hureyre’ye isnad etmiş etmiş olabilirler. Hadisi Ebu Şurayh’ten  

rivayet edenlerde diğerlerinde olmayan ziyade bir bilginin var olması ve Leys’in 

benzer anlamda bir hadisi Said el-Makburî vasıtasıyla Ebu Şurayh’tan  rivayet etmiş 

olması da, hadisin Ebu Şurayh tarikini desteklemektedir.961 Ebu Şurayh’tan gelen  

rivayet daha sahih olsa da  Buhârî’nin her iki şekilde de  rivayet etmiş olması, 

hadisin her iki şekilde de sahih olarak kabul edilmesini gerektirmektedir.”962   

Hadisin farklı sahabilerden  rivayet edilmiş olması garipsenecek bir durum 

değildir. Kanaatimizce hadisin problemi de bu noktada değildir. Hadisin asıl 

problemi, İbn Hacer’in Said el-Makburî’nin hadisleri ile ilgili olarak dile getirdiği 
                                                                        
959 Buhârî,78, Edeb, 29, (VII,78).  
960 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 262-264.  
961 Bkz.  Buhârî, 78, Edeb, 31, (VII,79). 
962 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, X, 544, 545.  
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hususla alakalıdır. Yani problem, hadisi Said el-Makburî’den rivayet edenlerin onun 

Ebu Hureyre’den çok sayıda hadis rivayet etmiş olmasının etkisinde kalarak bu 

hadisi de Ebu Hureyre’ye isnad ederek rivayet etmeleridir.Gerçekten de raviler Ebu 

Hureyre’den çok sayıda hadis  rivayet etmiş olan Said el-Makburî’den gelen bu 

hadisi bir yanılgı sonucu Ebu Hureyre’ye isnad etmiş olabiliriler. Bu, ispatlanması 

oldukça zor olan bir durumdur. Çünkü hadis farklı lafızlarla başka sahabilerden de 

rivayet edilmiştir.963 Ayrıca hadis başka isnatlarla Ebu Hureyre’den de rivayet 

edilmiştir.964 Fakat Said tarikiyle Ebu Hureyre’den  rivayet edilmesi, İbn Hacer’in 

dikkat çektiği husus dolayısıyla, ihtiyatla karşılanmalıdır. Üzerinde önemle 

durulması gerektiğini düşündüğümüz bu durum belli kişilerden çok sayıda hadis  

rivayet etmiş olan birçok ravinin  rivayetleri için söz konusu olmuş olabilir. Nitekim 

İbn Hacer  bundan sonra zikredeceğimiz gibi başka hadisler için de bu hususu 

gündeme getirmiştir.   

3.  Buhârî, canlı varlıklara nişan almayı yasaklayan hadisi Ebu Nu’man – Ebu 

Avane – Ebu Bişr (Ca’fer b. Ebi Vahşiyye) – Said b. Cubeyr  isnadıyla İbn Ömer’den  

rivayet etmektedir. Hadisin Suleyman (b. Harb) – Şu’be – el-Minhâl – Said – İbn 

Ömer isnadıyla da  rivayet edilmekte olduğunu belirten  Buhârî, hadisi Said b. 

Cubeyr’den alan Adîy b. Sâbit’in hadisin sahabi ravisi olarak İbn Abbas’ı  

zikrettiğini belirtmektedir.965  Hadisin Ebu Bişr tarikinin sahih olduğunu açıklayan  

Darakutnî,  el-Minhal b. Amr ile Said b. Amr’ın ona mutabaatte bulunduklarını, 

hadisin sahabi ravisi olarak İbn Abbas’ı zikreden Adîy tarikinin ise  mutâbiinin 

bulunmadığını ve onun vehme düştüğünü belirtmektedir.966  

Görüldüğü gibi  Adîy  b. Sâbit  rivayetinde yalnız kaldığı için  Darakutnî, 

hadisin mutâbii bulunan Ebu Bişr tarikinin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

İbn Hacer ise iki hadisin hem lafız hem de mana olarak birbirlerinden farklı 

olduklarını söyleyerek  Buhârî’yi savunmaktadır.967   

Hadislerin metinleri karşılaştırıldığı zaman  İbn Hacer’in iddiasında haklı 

olduğu ve  Darakutnî’nin yersiz bir tenkitte bulunduğu düşünülebilir. Zira Muslim’in  
                                                                        
963 Ma’mer b. Raşid, el-Cami’, (Abdurrazzak, el-Musannaf, XI, 7); İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf, V, 

220; Ahmed b. Hanbel, Musned, III, 154, 198. 
964 Ahmed b. Hanbel, Musned, II, 372;  Muslim, 1, İman, 46, (I,68). 
965 Buhârî, 72, Zebaih, 25, (VI,228). 
966 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 447-448.  
967 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 535.  
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rivayet etmiş olduğu Adîy hadisinin metni şöyledir: “Hz. Peygamber  (s.a.v.), canlı 

olan hiçbir şeye nişan almayın, dedi.”968 Diğer rivayette ise İbn Ömer, bir tavuğa 

nişan alan birilerini görür ve  Hz. Peygamber’in bunu yapana lanet ettiğini 

söyleyerek onları bundan men eder.969 Hadisleri ihtisar edip mana ile rivayet etmenin 

yaygın olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda,  iki hadisin aynı olma ihtimalinin 

bulunduğu görülmektedir. Nitekim  Darakutnî de bu şekilde düşündüğü için  

Buhârî’yi tenkit etmiş ve problemin Adîy b. Sâbit’ten kaynaklandığını belirtmiştir. 

Bundan önceki örnekte olduğu gibi bunda da problem hadisin farklı sahabilerden  

rivayet edilmesi değildir. Burada hadisi Said b. Cubeyr’den alan ravilerin ihtilafı söz 

konusudur.  Darakutnî de bir tercihte bulunarak mutâbii bulunan tarikin sahih 

olduğunu belirtmiştir. 

İbn Hacer’in değerlendirmesiyle ilgili olarak şunları da belirtmemiz 

gerekmektedir: Hadislerin manaları birbirlerinden farklı değildir. İkisi de canlı bir 

varlığa nişan almayı yasaklamaktadır. Lafız farklılığına gelince, eğer hadislerin aynı 

olması için aynı  lafızlarla  rivayet edilmiş olmalarını şart koşacak olursak, bu şekilde 

gelmiş çok az hadis bulabilir, hatta hiç bulamayız. Çünkü hadis kaynakları 

incelendiği zaman mana ile  rivayetin oldukça yaygın olduğu görülecektir. Yani bir 

hadisin farklı lafızlarla  rivayet edilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Bundan 

hareketle lafızları farklı da olsa yukarda zikrettiğimiz hadislerin farklı olmayıp aynı 

olma ihtimallerinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.  

4.  Buhârî, Kabe’yi istila etmeye gidecek olan ordunun yok olacağıyla ilgili 

hadisi Muhammed b. Sabbah – İsmail b. Zekeriya – Muhammed b. Sûka – Nafi’ b. 

Cubeyr b. Mut’im isnadıyla Hz. Aişe’den  rivayet etmektedir.970  Darakutnî, Sufyan 

b. Uyayne’nin sahabi ravi olarak Ummu Seleme’yi zikretmek suretiyle İsmail b. 

Zekeriya’ya muhalif  rivayette bulunduğunu belirtip  Buhârî’nin  rivayetini tenkit 

                                                                        
968 Muslim, 34, Sayd, 58, (III, 1549).   

ªt rj�v ªh ajq� ªt يat ªt m�qÊ d}¸ab �hأ d}¸ab ذdqe ªh ¾ا aj�t d}¸ab  �t ªh |��  ��}wس أن اd
 ."  c ����وا j~   dgjÊ£ اrwوح  d�r: "ا¾ j�t£ و��_  �dل

969 Buhârî, 72, Zebaih, 25, (VI,228). 
آ{a}t i اrs~ rst ªhوا mj�¿h أو :  d}¸ab أZh اdsq}wن d}¸ab أZt Zhاªt mp أd� rj�v ªh ajq� ªt rÓh �hل 

r¿� rst ªh رأوا ds�~ d·pZer\ mvdvا دZ��p r¿}hrst ªhل اdو� d·}t اZ� :  ��}wه�ا إن ا uq~ ªe
�dsj�� £qhd�  rst ªh ªt ajqن d}¸ab m�qÊ ªt اd·}swل ªt. ��| ا¾ j�t£ و��_  uq~ ªe ªqw ه�ا

 .ªqw اw{��  ��| ا¾ j�t£ و��_  Zj±wdh u»e   ªeان
970 Buhârî, 34, Buyu, 49, (III,19).  
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etmiştir.971  İbn Hacer, Nafi’ b. Cubeyr’in hadisi hem Aişe’den hem de Ummu 

Seleme’den işitmiş olabileceğini söyleyerek  Darakutnî’nin tenkidini 

cevaplamaktadır.972 

Bu örnekte de problem hadisin iki farklı sahabiden  rivayet edilmiş olması 

değildir. Problem,  Darakutnî’nin işaret ettiği gibi hadisi Muhammed b. Sûka’dan 

alan iki ravinin birbirlerine muhalif  rivayette bulunmalarından kaynaklanmaktadır. 

İsmail b. Zekeriya ile Sufyan b. Uyeyne’nın ikisi de hadisi Muhammed b. Sûka’dan  

rivayet etmelerine rağmen sahabi ravi olarak farklı kişileri zikretmişlerdir.973 

Buhârî’nin hadisini  rivayet ettiği İsmail b. Zekeriya’nın zayıf bir ravi olduğu ve  

rivayetlerinde hataya düştüğü belirtilmiştir. Onun sika olduğunu söyleyen Yahya b. 

Main’den onun zayıf olduğunun da nakledilmiş olması, hakkındaki cerhin dikkate 

alınması gerektiğini göstermektedir.974 Buna mukabil Sufyan b. Uyeyne sika, sebt, 

esbatu’n-nâs gibi üstün özelliklerle nitelendirilmiştir.975 Muhtemelen Darakutnî bu 

sebeple onun hadisini esas alıp Buhârî’deki rivayeti tenkit etmiştir.  İbn Hacer, 

problemin bu yönüyle hiç ilgilenmeyip, bundan önceki örneklerde olduğu gibi her iki 

sahabinin de hadisi  rivayet etmiş olabileceklerini söyleyerek  Darakutnî’nin 

tenkidini geçiştirmeye çalışmaktadır.  Kanaatimizce  Darakutnî’nin tenkit ettiği nokta 

bu değildir. O, hadisi birbirine muhalif olarak Muhammed b. Sûka’dan alan iki 

raviden daha güvenilir olduğu belirtilmiş olanının tercih edilmesi gerektiğini 

düşündüğü için  Buhârî’nin  rivayetini tenkit etmiştir.  

Son olarak şunu da belitmemiz gerekir ki, kaynaklar, Darakutnî’nin hadisini 

esas aldığı Sufyan b. Uyeyne’nin özellikle ömrünün sonlarında ihtilata düştüğüne ve 

zaptının problemli olduğuna dair bazı bilgiler vermektedir.976 Keza Tirmizi de söz 

konusu hadisinin Sufyan tarikinin hasan garib olduğunu belirtmiştir.977 Butün 

                                                                        
971 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 521.  
972 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, IV, 427.  
973 Sufyan’ın rivayeti için bkz. Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 289; Tirmizi, 34, Fiten, 10, (IV, 469); 

İbn Mace, 36, Fiten, 30,  (II, 1351). 
974 İsmail b. Zekerya için bkz. el-Ukaylî,  Duafau’l-Kebîr, I,78; el-İcli, Tarihu’s-Sikât, s. 65; el-Bâcî 

et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, I, 345-346; ez-Zehebî, Mizanu’l-İ'tidâl, I, 385; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 
I, 260. 

975 Sufyan b. Uyeyne için bkz. İbn Ebi Hatim, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl, I, 32 vd.;el-İclî, a.g.e., s. 194; el-
Bâcî,  a.g.e., III, 1285-1288;  İbn Hacer,  a.g.e., IV, 104-107. 

976 Bkz. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IV, 106-107. 
977 Bkz. Tirmizi, 34, Fiten, 10, (IV, 469). 
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bunlar, hadisin isnadındaki problemin Sufyan’dan kaynaklanmış olabileceğini de 

göstermektedir.978  

● Hadisin sahabi ravisi hakkındaki ihtilafa dair örneklerden sonra, şimdi de 

isnadın daha sonraki tabakalarında raviler hakkında vuku bulmuş olan ihtilaf 

gerekçesiyle yapılmış olan tenkitler üzerinde duracağız: 

1. Buhârî, ahir zamanda fitnenin ortaya çıkacağını ve cinayetlerin 

çoğalacağını anlatan hadisi, Ayyaş b. Velid - Abdu’l-A’la – Ma’mer – ez-Zuhrî – 

Said (b. el-Museyyeb) – Ebu Hureyre isnadıyla  rivayet ettikten sonra, aynı hadisi ez-

Zuhrî’den  rivayet eden Şuayb (b. Ebi Hamza), Yunus (b. Yezid), Leys ve İbn Ahi’z-

Zuhrî’nin isnatta ez-Zuhrî’nin şeyhi olarak Said’in yerine Humeyd’i zikrettiklerini 

belirtmektedir.979  Buhârî’nin hadisin her iki tarikini de  rivayet ettiğini980 belirten  

Darakutnî, Ma’mer’in Basra’da  rivayet ettiği hadislerde vehme düştüğünün 

söylendiğini naklettikten sonra, hadisi ona muhalif olarak  rivayet edenleri zikredip 

onun  rivayetinin problemli olduğuna dikkat çekmiştir.981  

İbn Hacer,  Buhârî’nin hadisi her iki şekilde de  rivayet etmiş olmasının, 

hadisin her iki tarikinin de sahih olmasını gerektirdiğini ve onun var olan ihtilafı 

hadisin sıhhati için bir kusur olarak görmediği anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Çok sayıda hadis  rivayet etmiş olan ez-Zuhrî’nin  bu hadisi iki ayrı şeyhten işitmiş 

olabileceğini ifade eden  İbn Hacer, bu yorumun ravi değişikliğinin söz konusu 

olduğu her isnad için geçerli olamayacağını;  ancak ez-Zuhrî gibi çok sayıda şeyhten 

hadis  rivayet etmiş olanlar için geçerli olabileceğini belirttikten sonra, “Böyle 

olmasaydı Yunus ve ona tabi olanların  rivayeti tercih edilirdi,” demektedir.982  

                                                                        
978 Aslında Sufyân’ın zabtını, hakkında söylenenlere göre değil, talebesi el-Humeydî’nin 

Musned’indeki rivayetlerini tetkik ederek değerlendirmek gerekir. Zira Humeydi, hocası 
Sufyan’ın ağzından onun zaptıyla ilgili bazı problemlerini nakletmektedir. O, Sufyan’ın bazı 
hadisleri tam olarak hıfzedemediğini, (I, 16, 204, 264), bazı ravileri karıştırdığını (I,149),ravi 
isminde süpheye düştüğünü (I,206), hadisin metninde şüpheye düştüğünü (II,283, 316) hadisin bir 
kısmını unuttuğunu (II,312,342,368) Sufyan’ın kendisinden nakletmektedir. Bu da  Sufyan’ın 
rivayetlerinin dikkatli ibr incelemeye tabi tutulması gerektiğini göstermektedir. 

979 Buhârî, 92, Fiten, 5, (VIII,89).  
980 Hadisin Humeyd tariki için bkz.  Buhârî, 78, Edeb, 39, (VII,82). 
981 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 161.  
982 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XIII, 18. Gerçekten de hadis ve rical kitapları incelendiğinde Zuhrî’nin 

çok sayıda şehten çok sayıda hadis rivayet etmiş olduğu görülmektedir. Fakat G. H. A. Juynboll, 
Zuhrî’nin yaşadığı dönem itibarıyla bu kadar çok hadis rivayet etmiş olmasının kabul 
edilemyeceğini ileri sürmektedir.  Kaynaklarda Zuhrî nisbetiyle zikredilen 120 ravi tespit ettiğini 
belirten Juynboll, bunun İbn Şihab Zuhrî’nin rivayetlerini tespit etmeyi imkansız hale getirdiğini 
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 İbn Hacer’in, bazı ihtimaller üzerinde durarak Ma’mer  rivayetini savunduğu 

görülmektedir. Kanaatimizce bu ihtimaller Ma’mer hadisini şaz olmaktan çıkarmaz. 

Çünkü sayıca daha fazla olan ravilere muhalif  rivayette bulunmuştur. Nitekim, 

Darakutnî, İlel’inde İshak b. Yahya ile Abdurrahman b. Yezid b. Cabir’in de 

Ma’mer’e muhalif olarak hadisi rivayet etmiş olduklarını belirttikten sonra mahfûz 

olan  rivayetin Humayd hadisi olduğunu belirtmektedir.983 Aslında İbn Hacer de 

bunu kabul etmektedir. Fakat yukarıda görüldüğü gibi ez-Zuhrî’nin hadisi iki şeyhten 

işitmiş olabileceğini ileri sürerek bu sonucun ortaya çıkmasını engellemeye 

çalışmaktadır. 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi bu durum hadisin metni açısından bir problem 

oluşturmayabilir. Çünkü her iki tarikte de aynı metin  rivayet edilmektedir. Fakat 

isnad tekniği açısından baktığımızda problemin önemi kendiliğinden anlaşılmaktadır 

ki, o da  Buhârî’nin şaz olan Ma’mer  rivayetini kitabına almış olmasıdır. 

İbn Hacer, ravi değişikliklerinin vuku bulduğu isnadlar için, eğer ravi ez-Zuhrî 

gibi çok sayıda şeyhten hadis almış biri ise bu durumun onun hadisi iki ayrı şeyhten 

aldığı anlamına geleceğini söylüyorsa da o, bu şekilde tenkide uğramış hadislerin 

hemen hepsini aynı değerlendirmeye tabi tutup savunmaktadır. Yani ravinin ez-Zuhrî 

gibi çok sayıda şeyhten hadis aldığına hiç değinilmeden, özellikle   rivayetlerin ikisi 

de  Buhârî’de yer alıyorsa, bu şekilde yorumlamaktadır. Nitekim o, Sa’d  b. Ebi 

Vakkas’ın, ben müslüman olan üçüncü kişiydim, dediği hadisin isnadıyla ilgili 

tenkidi de aynı şekilde cevaplamaktadır. Halbuki şeyhinin kim olduğu konusunda 

ihtilafa düşülen Haşim b. Haşim, ez-Zuhrî gibi çok sayıda şeyhten hadis  rivayet 

etmekle bilinen biri değildir.984 Buna rağmen  İbn Hacer, onun da hadisi iki ayrı 

                                                                                                                                                                                                           
belirtmektedir. Kaynakların verdiği bilgiye göre, gerçek İbn Şihab ez-Zuhrî’nin dürüst ve kendini 
işine vakfetmiş bir hadis mudevvini olduğunu da belirten Jyunboll, Zuhrî nispetiyle zikredilen 
çok sayıda kişi bulunması sebebiyle çok sayıda hadisin gerçek Zuhrî’nin hadisi gibi rivayet 
edildiğine dikkat çekmektedir. (Bkz. Jyunboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşâsı, çev. Salih Özer, 
Ankara Okulu yay. Ankara, 2002, s. 187-199.) Kanaatimizce Juynboll’un dikkat çektiği bu husus, 
Zuhrî’nin rivayetleri hakkında ihtiyatlı davranılmasını  gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla onun çok 
sayıda şeyhten hadis aldığından hareketle yapılan değerlendirmeler de ihityatla karşılanmalıdır.   

983  Darakutnî, el-İlel, IX, 181.  
984 Bu husus, Zuhrî ile Haşim’in hayat hikayelerine baktığımız zaman kolayca anlaşılmaktadır. 

Mesela, el- Bâcî, Zuhrî’nin on iki şeyhinin ismini verirken Haşim’in şeyhi olarak sadece iki 
kişiden söz etmektedir. (Bkz. et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, II,695 ile III, 1347).  Yine  İbn Hacer, Zuhrî 
için yaklaşık yetmiş şeyhin ismini sayarken Haşim için sadece yedi kişi saymaktadır. (bkz. 
Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 395-398 ile XI, 19).   
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şeyhten işitmiş olabileceğini söyleyerek hadisini savunmaktadır. Kanaatimizce 

Haşim, onun ez-Zuhrî’yi örnek vererek koymaya çalıştığı standartlara uymamaktadır.  

Söz konusu hadisi, Sa’d  b. Ebi Vakkas’tan alan ravinin, Sa’d’ın oğlu Amir mi 

yoksa Said b. el-Museyyeb mi olduğunda ihtilaf vuku bulmuştur. Hadisi Haşim b. 

Haşim’den alanlardan Mekkî b. İbrahim, Haşim’in şeyhi olarak Âmir b. Sa’d'i 

zikrederken, Yahya b. Ebi Zaide ile Ebu Usame ise onun şeyhi olarak Said b. el-

Museyyeb’i zikretmişlerdir.985   Darakutnî, Yahya el-Umevî’nin de Mekki’ye 

muhalif  rivayette bulunduğunu belirtmiştir.986  

Burada da problem bir önceki  rivayettekiyle aynıdır. Yani sika bir ravi sayıca 

fazla olan sika ravilere muhalif  rivayette bulunmuştur.987 Dolayısıyla onun  rivayeti 

şaz durumuna düşmektedir. Fakat İbn Hacer burada da   Haşim’in hadisi iki şeyhten 

de işitmiş olabileceğini söyleyerek tenkide cevap vermektedir.988  

Buhârî, zikrettiğimiz hadisleri, iki şekilde de  rivayet etmiştir. Kanaatimizce  

İbn Hacer bu sebeple ravinin hadisi iki ayrı şeyhten olabileceğini ispatlamaya 

çalışmaktadır. Fakat bu çaba isnatlardan birinin isnat tekniği açısından kusurlu 

olduğu gerçeğini ortadan kaldıramamaktadır.  

2. İbn Hacer’in aynı şekilde cevaplandırdığı tenkitlerden biri de Zeyd b. 

Sabit’ten gelen “Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) huzurunda Necm suresini okudum ama o 

secde etmedi” hadisinin isnadına yönelik tenkittir. Yezid b. Abdullah b. Kusayt’ın bu 

hadisi Ata b. Yesâr vasıtasıyla mı yoksa  Zeyd b. Sabi’tin oğlu Harice vasıtasıyla mı  

rivayet ettiği ihtilaf konusu olmuştur. Hadisin Buhârî’de yer alan İbn Husayfa ve İbn 

Ebi Zi’b tariklerinde   rivayetlerde onun şeyhi olarak Ata zikredilmiştir.989 Darakutnî, 

hadisin İbn Vehb - Ebi Sahr - İbn Kusayt – Harice – Zeyd b. Sabit isnadıyla  da 

rivayet edilmiş olduğunu belirterek isnatta vuku bulmuş olan ihtilafa işaret 

                                                                        
985 Buhârî, 62, F. Ashabi’n-Nebî, 15, (IV,212 ); 63, Menakibu’l-Ensar, 31, (IV,240).  
986 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 273.  
987 Mekki b. İbrahim için bkz. İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, VII,373; İbn Hibban, Kitabu’s-

Sikât, VII,526; ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffaz, I, 365-366;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, X, 260-
261; Takrîbu’t-Tehzîb, II,273. Yahya b. Ebi Zaide için bkz. İbn Sa’d,  a.g.e., VI, 393; el-İclî, 
a.g.e., s. 471; ez-Zehebî,  a.g.e., I, 267-268;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, XI, 183; Takrîbu’t-
Tehzîb, II, 347. Yahya b. Said el-Umevî için bkz.  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, XI, 187; 
Takribu’t-Tehzîb, II, 348.  Ebu Usame Hammad b Usame için bkz.el-İcli, a.g.e., s. 130; İbn 
Hibban,  a.g.e., VI, 222; ez-Zehebî,  a.g.e., I, 321-322;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, III, 3-4; 
Takrîbu’t-Tehzîb, I, 195. 

988 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, 525.  
989 Buhârî, 17, Sucûdu’l-Kur’an, 6, (II,32-33).    
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etmektedir.990  İbn Hacer, bu hadisle ilgili olarak, “Eğer Ebi Sahr’ın  rivayeti mahfuz 

ise bu, İbn Kusayt’ın iki şeyhinin olduğuna hamledilir,” demektedir.991  İbn Hacer’in, 

İbn Kusayt, çok sayıda şeyhten hadis almış biri olmadığı halde,992 böyle demesi, 

onun daha önce, şeyhinin kim olduğunda ihtilaf edilen ravi, ez-Zuhrî gibi çok sayıda 

şeyhten hadis almakla bilinen biri ise, bu durum  onun aynı hadisi iki ayrı şeyhten 

aldığına hamledilir,993 şeklindeki yorumuna bağlı kalmadığını göstermektedir. 

Bu hadisle ilgili olarak üzerinde durulması gereken asıl nokta,  zayıf bir ravi 

olarak nitelendirilen Ebu Sahr’ın994 sika olarak nitelendirilen İbn Husayfa995 ve İbn 

Ebi Zi’be996 muhalefetidir. Bu durumda Ebu Davud’un  rivayet etmiş olduğu Ebu 

Sahr hadisi şaz durumuna düşmektedir.997 Dolayısıyla  Buhârî’de yer alan  

rivayetlerin tercih edilmesi gerekmektedir.  

3. İbn Hacer, ravi değişikliğinin söz konusu olduğu bazı hadislerin iki ayrı 

şeyhten  rivayet edilmiş olduğunu kanıtlamak için, bazen hadisin temel 

kaynaklardaki şeklini bırakıp bir mustahrecteki şeklini esas almaktadır. Misal olarak, 

annelere haksızlık yapmayı, emredileni vermekten geri durup hak etmediğini 

istemeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, laf taşımayı, çok soru sormayı ve israfı 

yasaklayan hadisle ilgili tenkidi zikredebiliriz.  Buhârî, bu hadisi Sa’d b. Hafs – 

Şeybân – Mansûr (b. el-Mu’temir) – el-Museyyeb (b. Rafi’) – Verrâd – Muğîre b. 

Şu’be isnadıyla  rivayet etmiştir.998  Darakutnî, bu hadisin, el-Museyyeb’ten  rivayet 

edilmediğini, Ubeydullah b. Musa ve Huseyn b. Muhammed el-Mervezî’nin 

tariklerinde Şeybân’ın hadisi Mansûr – Şa’bî – Verrad – Muğire isnadıyla  rivayet 

etmiş olduğunu belirtmekte ve Cerir b. Abdulhamid’in de -ki onun rivayeti 

                                                                        
990 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', 467-469.  
991 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 707.  
992 İbn Hacer, onun on üç şeyhinden söz etmektedir. Bkz, Tehzîbu’t-Tehzîb, XI, 299. 
993 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII, 18. 
994 Ebu Sahr hakkında vuku bulmuş cerh için bkz. İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 222; İbn 

Adîy, el-Kamil fi Duafai’r-Ricâl, II, 269; İbnu’l-Cevzî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn I, 238; ez-Zehebî, 
Mizânu’l- İ'tidâl, II, 386;  İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, I, 202. 

995 İbn Husayfa için bkz.  İbn Ebi Hatim,  a.g.e., IX, 274;  İbn Hibbân, Kitabu’s-Sikât, VII, 616; 
İbnu’l-Cevzî,  a.g.e.,  VII, 250;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, XI, 297; Takrîbu’t-Tehzîb, II,367. 

996 İbn Ebi Zi’b için bkz. İbn Ebi Hatim,  a.g.e., VII, 313-314; ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffaz, I, 191; 
Mizânu’l-İ'tidâl, VI, 229;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 272.  

997 Bkz. Ebu Davud, 2, Salat, 329, (II,122). 
998 Buhârî, 78, Edeb, 6, (VII,70).  
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Buhârî’nin Sahîh’inde yer alamaktadır-999 Mansur’un şeyhi olarak Şa’bi’yi 

zikrettiğine dikkat çekmektedir. Mansûr’un el-Museyyeb’den namazdan sonra 

okuduğu bir duayı bu isnadla  rivayet ettiğini de belirten Darakutnî, Sa’d b. Hafs’ın 

hadisleri karıştırmış olabileceğini  söylemektedir.1000  

Buharî’nin Kuteybe b. Said – Cerîr – Mansûr – el-Museyyeb – Verrad – 

Muğire isnadıyla  rivayet ettiği hadis, ki bunda sadece namazdan sonra okunacak 

duadan söz edilmektedir,1001  Darakutnî’nin yukarıdaki iddiasını destekliyor görünse 

de, hadisin başka tariklerinde hem duanın hem de yukarıda zikrettiğimiz metnin bir 

arada zikredilmiş olması iki hadisin aynı olma ihtimalini güçlendirmekte;  

dolayısıyla  Darakutnî’nin iddiasının çok da sağlam olmadığını göstermektedir.1002 

Zira hadisin farklı tarikleri, hadis metninin muhtasar olarak rivayet edildiğinde ya  

sadece namazdan sonra okunan duanın ya da hadisin yukarıda zikrettiğimiz kısmının 

nakledilmiş olabileceği; ihtisar yapılmadığında ise, hem namazdan sonra okunan 

duanın hem de yukarıda zikrettiğimiz kısmın birlikte nakledilmiş olabileceği 

ihtimalini düşündürmektedir.  

Buhârî’nin Osman b. Ebi Şeybe vasıtasıyla Cerîr b. Abdulahmid – Mansûr – 

Şa’bî – Verrad – Muğire isnadıyla rivayet ettiği hadisin metninde ise namazdan sonra 

okunan duadan söz edilmemektedir.1003 Hadisin bu tarikinde Cerîr’in Şeybân’a, 

Mansûr’un şeyhinin Şa’bî olduğu konusunda, mutabaatte bulunduğu görülmektedir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, Sahîh-i Buhârî’de Darakutnî’nin iddiasını 

destekleyen rivayetler olduğu gibi, onun bu iddiasında yanıldığını gösteren rivayetler 

de vardır. 

İbn Hacer, hadisin Cerir tarikinde Darakutnî’nin belirttiği şekilde Mansûr’un 

hadisi Şa’bi’den aldığını, Ubeydullah b. Musa tarikinde ise Mansur’un şeyhinin kim 

olduğu noktasında ihtilaf bulunduğunu belirtmektedir. Şöyleki,  Muslim 

(ö.261/874)1004 ve Ebu Avane (ö.316/928)1005 tarafından zikredilen  rivayetlerde 

                                                                        
999 Bkz.  Buhârî, 43, İstikraz, 19, (III,87). Buhârî’nin Osman b. Ebi Şeybe vasıtasıyla Cerîr b. 

Abdulhamid - Mansûr – Şa’bî – Verrad – Muğire isnadıyla rivayet ettiği bu hadisin metninde 
namazdan sonra okunan duadan söz edilmemektedir.  

1000 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 313.  
1001 Bkz.  Buhârî, 80, Daavat, 18, (VII,151). 
1002 Bkz.  Buhârî, 81, Rikak, 22, (VII,183-184); 96 el-İ'tisâm, 3, (VIII, 142-143). 
1003 Bkz.  Buhârî, 43, İstikraz, 19, (III,87). 
1004 Muslim, 30, Akdiye, 12, (III, 1341). 
1005 Ebu Avane, Musned (I), thk. Eymen b. Arif ed-Dimaşkî, Beyrut, 1998, IV, 166. 
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Mansûr’un şeyhi olarak Şa’bi zikredilmektedir. İsmailî’nin (ö.371/982) 

Mustahrec’inde ise hadis, Ubeydullah b. Musa’dan iki tarikle rivayet edilmekte ve 

ikisinde de Mansûr’un şeyhi olarak el-Museyyeb zikredilmektedir. Bunun, Şeybân’ın 

hadisi Mansûr vasıtasıyla hem Şa’bi’den hem de el-Museyyeb’den aldığı şeklindeki 

kanaatini güçlendirdiğini iddia eden  İbn Hacer, Buhârî’nin şeyhi Sa’d  b. Hafs’ın, 

İshak b. Seyyâr en-Nasîbî’nin kendisine mutabaatte bulunması sebebiyle, vehme 

düşmekle itham edilemeyeceğini  ileri sürmektedir.1006  

Hadisin, İsmailî’den önceki kaynaklarda  Darakutnî’nin belirttiği şekilde 

zikredilmiş olması, İsmailî’nin Mustahrac’ında  isnadına bir müdahale yapılmış olma 

ihtimalini düşündürmektedir. Bu tür muhtemel müdahalelerin önüne geçmek için 

böyle durumlarda hadisin geçtiği kaynaklardan tarih bakımından kıdemli olanı esas 

almak daha doğru olur. Bu sebeple İbn Hacer’in söz konusu hadisle ilgili 

değerlendirmesinin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz.  İshak b. Seyyâr’ın mutabaatine 

gelince,  bu da gerçekçi görünmemektedir. Zira İshak’ın  Sa’d  b. Hafs’a mutabaatte 

bulunabilmesi için hadisi Şeybân’dan  rivayet etmiş olması gerekir. Ne var ki, 

Şeyban ile İshak’ın ölüm tarihlerine baktığımız zaman bunun mümkün olmadığı 

açıkça görülecektir. Kaynaklar Şeybân’ın 164/780 tarihinde1007 İshak’ın ise  273/886 

tarihinde1008 öldüğünü bildirmektedir. Yani ikisinin ölüm tarihi arasında yüz yıldan 

fazla bir fark vardır. Bu durumda İshak’ın Şeybân’dan hadis işitmiş olması mümkün 

değildir.  Dolayısıyla böyle bir mütabaatı ileri sürerek  Sa’d b. Hafs’ın 

desteklendiğini söylemek okuyucuyu yanlış bilgilendirmek olur ki bu, ilmi bir 

yaklaşım tarzı değildir.      

Bu bölümde son olarak İbn Hacer’in  Darakutnî’yi haklı bulduğu  Ka’b b. 

Malik’in cariyesinin, taşla kestiği koyunun etinin yenmesiyle ilgili hadisi 

zikredeceğiz: Buhârî, bu hadisi Nafi’ten değişik isnatlarla  rivayet etmektedir. 

Hadisin isnatlarında Nafi’in şeyhinin kim olduğu müphem kalmaktadır. Zira onun 

şeyhi olarak, İbn Ka’b (Abdullah veya Abdurrahman), Beni Seleme’den bir adam, 

Ka’b’in  bir oğlu, Ensardan bir adam şeklinde farklı ve bazısı müphem olan kişiler 

                                                                        
1006 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 537. 
1007 Şeybân için bkz. el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, III, 1323;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IV, 326-

327. 
1008 İshak b. Seyar için bkz. İbn Hibbân, Kitabu’s-Sikât, VIII, 121-122; ez-Zehebî, Siyeru A’lami’n-

Nubelâ, XIII, 194-196. 
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zikredilmektedir.1009  Darakutnî, isnattaki açık ihtilafa  rağmen bu hadisi  rivayet 

ettiği için  Buhârî’yi tenkit etmiştir.1010 İbn Hacer de hadisin illetinin açık olduğunu 

ve buna cevap vermenin çok zor olduğunu belirterek  Darakutnî’yi tenkidinde haklı 

bulduğunu açıklamaktadır.1011  

Bu örnekteki problem o kadar açıktır ki, İbn Hacer bile, hiçbir açıklama 

yapmadan, bunun savunulamaz olduğunu açıkça itiraf etmiştir. Buhârî gibi sadece 

sahih hadisleri toplamayı amaç edinmiş birinin kitabında bu kadar problemli bir 

isnadla hadis  rivayet edilmiş olması, tamamıyla ictihadi olan tashih işleminde 

yanılgının her zaman söz konusu olabileceğini göstermesi bakımından son derece 

önemlidir. İsnad tekniği açısından sahih olamayacak olan bu hadisin rivayet edilmiş 

olması,  Buhârî’nin de ictihadında yanıldığını açıkça göstermektedir. 

Bu hadisle ilgili son olarak dikkat çekmek istediğimiz bir husus da  şudur: 

Hadis değişik tariklerden farklı lafızlarla rivayet edilmiştir. İbn Hacer, buna rağmen, 

onların farklı hadisler olduğunu iddia etmeyip, hepsini bir kabul etmiştir. Oysa o, 

daha önce zikrettiğimiz “canlı varlıklara nişan almayı yasaklayan hadislerin” 

metinleri arasındaki lafız farklılıkları dolayısıyla hadislerin hem mana hem de lafız 

itibarıyla farklı olduklarını ileri sürmüş ve hadisleri bir kabul ederek isnadını tenkit 

edenlere itiraz etmişti. Kanaatimizce, İbn Hacer’in bu değerlendirmeleri arasındaki 

bu tutarsızlık, bizim canlı varlıklara nişan almayı yasaklayan hadisle ilgili 

değerlendirmelerimizde haklı olduğumuzu göstermektedir. 

İbn Hacer, bu bölümde genel olarak hadislerin iki ayrı şeyhten  rivayet edilmiş 

olabileceğini söyleyerek  Buhârî’yi savunmaktadır. O, bu tür hadislerde bu ihtimalin 

söz konusu edilebilmesi için ez-Zuhrî’yi örnek vererek bir standart koymaya 

çalışmaktadır. Özellikle Buhârî’nin her iki şeklini de zikretmiş olduğu hadisler için 
                                                                        
1009 Buhârî, 40, Vekale, 4, (III,60). 

 £jhأ ªt ثa±\ Íwde ªh ºqآ ªh «s� £pأ «~dp ªt ¾ا aj�t dp��pأ rs�qswا «s� _jاهrhإ ªh قd±إ� d}¸ab  
      72, Zebaih, 18, (VI,225).  

1.  r h �hأ ªh as±e d}¸ab ªh r��\ Íwde ªh ºqآ ªh «s� «~dp ªt ¾ا aj�t ªt rs�qe d}¸ab �ea[swا
¬rأ�� ¬dhأن أ rst, 

  ªt «~dp ªt m\r\Zv d}¸ab |�Ze d}¸ab رms�� �}h ªe uv أ��a�t r ا¾   .2
      72, Zebaih, 19, (VI,226). 

1. hأ ªt Íwde ªh ºq w ªhا ªt «~dp ªt ¾ا aj�t ªt ةa�t dprأ�� m�a� d}¸ab£j 

2.   ªh aq� أو aq� ªh ذdqe ªt رd�pÇا ªe uvر ªt «~dp ªt Íwde �}¸ab لd� ujtdsإ� d}¸ab  ذdqe
¬rأ��.  

1010 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 358-359.  
1011 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 535.  



 221  
 

 

vurgulanan bu cevabın her zaman geçerli olmadığı, yukarıda zikretmiş olduğumuz 

örneklerde açıkça görülmektedir.  Ayrıca İbn Hacer kendi koyduğu standarda 

uymayan ravilerin hadislerini de bu şekilde yorumlamaktadır ki, bunun tutarlı bir 

yorum  olmadığı açıkça görülmektedir.    

II.2.1.3. Bir Ravinin Ziyade Yapmak Suretiyle Kendisinden Sayıca Fazla veya 

Zapt Yönünden Üstün Olan Ravilere Muhalif Rivayette Bulunduğu 

Gerekçesiyle  Tenkit Edilen Hadisler  

İbn Hacer, bu tür tenkitlere şu şekilde cevap vermektedir: Bu tür 

hadislerin aralarını cem etmek mümkünse, muhalif olarak  rivayet edilen hadis 

kusurlu sayılmaz. Eğer cem etmeye imkan vermeyen bir ziyade yapılmışsa, 

hadis müstakil bir hadis olarak kabul edilir. Ziyadenin hadise sonradan ilave 

edildiğini gösteren kuvvetli deliller bulunursa hadis kusurlu kabul edilir.1012  

Buhârî’nin bu şekilde tenkide tabi tutulmuş olan hadislerinden birisi, 

“Kim başkasıyla ortak olduğu bir kölenin kendine düşen payını azat ederse, 

gücü yetiyorsa, [ortağına ait olan payın bedelini ödemek suretiyle] köleyi 

tamamıyla azat etmesi kendisine düşer. Eğer buna gücü yetmezse, kölenin 

değeri belirlenir ve köleden, zorlamamak şartıyla, kendi bedelini ödemesi için 

çalışması istenir,” hadisidir.  Buhârî, hadisi Cerîr b.  Hâzim ve Said b. Ebi 

Arûbe tarikleriyle Nadr b. Enes – Beşîr b. Nehîk – Ebu Hureyre isnadıyla  

rivayet ettikten sonra, Haccac b. Haccac,  Ebân ve Musa b. Halef’in Cerir ile 

Said’e mutabaatte bulunduklarını ve Şu’be’nin de hadisi muhtasar olarak  

rivayet ettiğini belirtmektedir.1013  

Darakutnî, hadisin Şu’be ile Hişam tarafından Katade’den  rivayet 

edilmiş olduğunu ve bu iki zatın, Katade’nin en güvenilir ravileri olmalarına 

rağmen, rivayetlerinde “istis’a”yı (kölenin çalıştırılmasını) zikretmediklerini,  

Hemmam’ın da Şu’be ve Hişam’a uyarak “istis’a”yı hadisin metninden ayırıp 

                                                                        
1012  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s.503. 
1013  Buhârî, 49, ‘İtk, 5, (III,118-119).  
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Katade’nin görüşü olarak zikrettiğini ve hadisin sahih şeklinin de bu olduğunu 

açıklamaktadır.1014  

Buhârî’nin bu tür itirazlara cevap vermek amacıyla, hadisin Said 

tarikinden önce Cerîr b. Hâzim tarikini  rivayet ettiğini ve sonra da ikisine, 

hadisi bu şekilde  rivayet etmede tabi olan, üç kişiyi zikrettiğini iddia eden  

İbn Hacer, İbnu’l-Arabî’nin (ö.546/1151) problemi abartarak “Hadis ehli, 

“istis’a”nın  Hz. Peygamber’in sözü olmadığında ittifak etmiştir,”1015 dediğini 

nakletmektedir. el-Hallâl’ın (ö.311/923) el-İlel’inden Ahmed b. Hanbel’in 

Said’in hadisini zayıf saydığını nakleden  İbn Hacer, en-Nesaî (ö.303/915), el-

İsmailî (ö.371/981), İbnu’l-Munzir (ö.318/930) ve el-Hattabî’nin (ö.388/998)  

de hadisin “istis’a” ile ilgili kısmını Katade’nin sözü olarak kabul ettiklerini 

belirtmektedir. Hemmam’ın Ebu Davud tarafından  rivayet edilen hadisinde 

“istis’a”dan söz edilmediğini,1016 Abdullah b. Yezid el-Mukrî’nin 

Hemmam’dan aldığı  rivayette ise hadisin sonunda “Katade şöyle diyordu: 

Eğer buna gücü yetmezse köleden, bunu ödemesi için çalışması istenir,” 

şeklinde bir ifadenin yer aldığını ve hadisin bu şekilde el-İsmailî, İbnu’l-

Munzir,  Darakutnî1017, el-Hattabî, el-Hakim,1018 el-Beyhakî1019 ve el-Hatib el-

Bağdadî1020 tarafından  rivayet edildiğini de açıklamalarına ilave 

etmektedir.1021    

Yukarıda ismini zikrettiğimiz alimlerin   el-Camiu's-Sahîh’te yer alan 

hadisi mudrac saydıklarını belirten  İbn Hacer bu iddialara şu şekilde cevap 

vermektedir: “...Başka alimler ise idracı kabul etmemişlerdir. İdracı kabul 

etmeyenlerden  Buhârî ve Muslim, hadisin tümünü merfu olarak  rivayet 

etmişlerdir. İbn Dakîk el-‘îd ve bir grup alim de onların  rivayetlerini kabul 

                                                                        
1014 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 205-208.  
1015 Bkz. İbnu’l-Arabî, Sahîhu’t-Tirmizî bi Şerhi’l-İmam İbni’l-Arabî (Arıdatu’l-Ahvezî), Mısır, 1931, 

VI, 97. 
1016 Bkz. Ebu Davud, 23,  ‘Itk, 4, (IV,252-253). 
1017 Bkz.Darakutnî, Sunen, IV, 127.  
1018 Bkz.en-Nisâbûrî, Ma’rifetu Ulûmi’l-Hadîs, s. 40. 
1019 Bkz.el-Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebir, X, 282. 
1020 el-Bağdadî, Hatîb, el-Fasl li’l-Vasli’l-Mudrac, I, 359.  
1021 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî,  V, 197-198.  



 223  
 

 

etmişlerdir. Said b. Ebi Arûbe  Katade’nin hadislerini Hemmam ve 

başkalarından iyi bilmektedir. Çünkü onun Katade’yle geçirdiği süre 

diğerlerinkinden daha fazladır. Hişam ve Şu’be hıfz yönünden Said’ten daha 

üstün olsalar bile onlar Said’in  rivayet ettiğini reddetmiş değillerdir. Onlar 

sadece hadisin bir kısmına iktisar etmişlerdir. (...) Ayrıca Said’in, Katade’yle 

geçirdiği süre  ikisininkinden de daha fazla olduğu için onların işitmediklerini 

o işitmiş olabilir. (...) Said’in ihtilata düştüğü veya  rivayetinde teferrüd ettiği 

iddiaları ise kabul edilemez. Çünkü Said’in hadisi, Sahîhayn’de ve başka 

kaynaklarda ihtilata düşmeden önce kendisinden hadis  almış olan Yezid b. 

Zuray’ gibi raviler tarafından  rivayet edilmiş ve yukarıda geçtiği gibi dört kişi 

de ona mutabaatte bulunmuşlardır. Aslında Hemmam  rivayetinde teferrüd 

etmiş ve hadisin merfu olan kısmında diğer ravilerin hepsine muhalif  

rivayette bulunmuştur.”1022  

Said b. Ebi Arube’nin  rivayetini mudrac sayanları, ondan önce geçen 

İbn Ömer hadisini1023 mudrac saymadıkları için, tutarsızlıkla  suçlayan  İbn 

Hacer, Abdullah b. el-Mavvâk’tan, (ö.798/1395) Hemmam’ın “istis’a”yı 

Katade’den, kendi sözü olarak işitmiş olma ihtimali bulunmasına rağmen tek 

kişinin sözüne dayanarak bir topluluğun vehme düştüğünü söylemenin 

insafsızlık olduğunu nakletmektedir.1024  

Görüldüğü gibi   el-Camiu's-Sahîh’te yer alan hadisi mudrac sayanlar 

Hemmam’ın  rivayetini esas almışlardır.  İbn Hacer, ise Hemmam’ın  

                                                                        
1022 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, V, 198.  
1023 Buhârî, 49, ‘Itk, 4, (III,118).  Buhârî’nin değişik tariklerini zikrettiği İbn Ömer hadisinin metni 

“Kim başkasıyla ortak olduğu bir kölenin kendine düşen payını azat ederse, kölenin geri kalan 
bedelini ödemeye gücü yetiyorsa,  kölenin kıymeti  adil bir şekilde belirlendikten sonra, ortağına 
ait olan payın bedelini ödemek suretiyle köleyi tamamıyla azat etmesi kendisine düşer. Yoksa 
sadece kölenin ona düşen payı azat edilmiş olur.” Eyyub’un Nafi’den gelen  rivayetinde ise 
hadisin sonu şöyledir. “...Nafi’ dedi ki: Yoksa sadece kölenin ona düşen payı azat edilmiş olur. 
Eyyub, bunun Nafİ’in sözü mü yoksa hadisin metninden mi olduğunu bilmiyorum, demiştir.”  
Eyyub’un İbn Ömer hadisinin sonunda yer alan ifadeyi ayırıp, Nafi’in sözü olarak naklettiğini ve  
Yahya b. Said’in de ona muvafakat etmiş olduğunu belirten  İbn Hacer, Hemmam’a muvafakat 
eden kimse bulunmadığı halde onun hadisine dayanarak Said b. Arûbe’nin hadisini mudrac 
sayanların İbn Ömer hadisini mudrac saymamış olmalarının şaşırtıcı olduğunu belirtmektedir. 
(bkz.  Fethu'l-Bârî, V,198). Kanaatimizce Eyyub’un tereddütü dolayısıyla hadis mudrac 
sayılmamıştır.  

1024  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, V, 198-199. 



 224  
 

 

rivayetinde yalnız kaldığına ve sayıca fazla olan ravilere muhalif  rivayette 

bulunduğuna dikkat çekerek Sahîhayn’da yer alan  rivayetin zayıf 

sayılamayacağını belirtmektedir. Hemmam’ın birden fazla raviye muhalif  

rivayette bulunması sebebiyle hadisi tam olarak hıfzetmediği şeklindeki iddia 

kabul edilebilir. Aslında Hemmam, hadisin sonunda yer alan cümleyi 

nakletmede diğer ravilere muvafakat etmiştir. Fakat o, bunu  Hz. 

Peygamber’in sözü olara değil, Katade’nin görüşü olarak nakletmektedir. Bu, 

üzerinde durulması gereken  ek bir bilgidir. Zira diğer  rivayetlerde kapalı 

kalmış olan bir hususu açıklamaktadır.  Bu da Hemmam’ın hadisi Katade’den 

bu şekilde işitmiş olduğunu göstermektedir.  

İbn Hacer, Said b. Ebi Arûbe’nin hadisinin, Katade’yle daha fazla 

beraber bulunduğu için, tercih edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Kanaatimizce bu husus, onun rivayet ettiği her hadiste Hemmam’a tercih 

edileceği anlamına gelmez. Onun da yanılmasının muhtemel olduğunu göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir. Ayrıca ravilerin, hadisin ifade ettiği 

manayı açıklamak amacıyla, hadisin sonunda söyledikleri bazı sözlerin hadisin 

metninden sanılıp hadise derc edildiği çok sayıda örnekten söz 

edilmektedir.1025  Katade’nin hadisi de onlardan biri olabilir.  Ayrıca hadisin  

İbn Ömer’den  rivayet edilen  tarikinde “istis’a”dan söz edilmemiş olması da  

hadisin mudrec olma ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim el-Asîlî ve başka 

alimler bu gerekçeyle “istis’a”yı hadisin metninden saymayanların  

rivayetinin daha doğru olduğunu söylemişlerdir.1026 Kanaatimizce, İbn 

Hacer’in bütün tenkitlere rağmen hadisi mudrec olarak kabul etmemesinin asıl 

sebebi, onun yukarıda naklettiğimiz gerekçelerinden ziyade, hadislerin  Buhârî 

ve Muslim tarafından  rivayet edilmiş olmasıdır. Zira ona göre bu tür hadisler, 

sıhhatin en üst derecesinde yer almaktadır. Nitekim o, bu kanaatini 

desteklemek için İbn Dakîk’ten “Buhârî ve Muslim’in ittifak ettikleri hadis 

                                                                        
1025 Buhârî’deki bazı örnekler için bkz.  Fethu'l-Bârî, I, 333 (h.no. 15), 478 (h.no. 249); III, 578 (h.no. 

1590); IV, 66 (h.no. 1838), 152 (h.no. 1909); V, 220 (h.no. 2548); VI, 21 (h.no. 2797), 215 (h.no. 
3058), 429 (h.no. 3298); X, 341 (h.no. 5817). 

1026 en-Nevevî, Sahîhu Muslim bi Şerhi’n-Nevevî, X, 136. 
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sana yeter. Çünkü o, sahihin en üst derecesindedir,” dediğini 

nakletmektedir.1027  

Buhârî ve Muslim’in rivayet ettiği hadisleri sahihin en üst derecesi 

olarak takdim etmek, ilmi bir iddia olamaz. Kırbaşoğlu’nun, muttafakun aleyh 

hadislerle ilgili söylediği ”Buhârî ve Muslim’in sahih kabul etmekte ittifak 

ettikleri hadislerin bütün muhaddislerce de sahih ve bütün ümmetçe makbul 

addedildiği hangi araştırmayla ortaya konmuştur? Bunun tümevarım yoluyla 

elde edilmiş bir sonuç olduğu söylenebilir mi? Bu sorulara olumlu cevap 

vermeden yukarıdaki iddiaları ileri sürmek keyfilikten başka bir şey 

olmaz,”1028 şeklindeki sözleri  bu kanaatimizi desteklemektedir.   

Said b. Ebi Arûbe’nin hadisinin mudrec olduğunu göstermek için 

muhteva tahlili yapan ve ““İstis’a”, payını azat etmeyen ortağın zarara 

uğramasını engellemeye yönelik bir uygulamadır. Eğer “istis’a” meşru olursa, 

bundan, çalışan köle ayda sahibine sadece iki dirhem gibi cüzü bir para da 

verse, kabul edilmesi gerektiği hükmü çıkarılabilir. Bu da payını azat etmeyen 

ortak için apaçık bir zarardır,” diyerek hadisi metin tenkidine tabi tutanlar da 

olmuştur. İbn Hacer, bu yorumun el-Esram (ö.260/873) tarafından Suleyman 

b. Harb’ten (ö.224/838) nakledildiğini belirttikten sonra, sahih hadislerin bu 

tür değerlendirmelerle zayıf sayılamayacağını iddia etmektedir.1029  İbn 

Hacer’in, hadisin muhteva tahliline yönelik bu yaklaşımı, metin tenkidine 

olumlu bakmadığını göstermektedir. Kanaatimizce yapılmış olan yorumu bu 

şekilde reddetmek sağlıklı bir yaklaşım tarzı değildir. Bunun yerine,  yapılmış 

olan yorumu, akli deliller ışığında  belli bir tenkide tabi tutarak yanlış 

olduğunu ortaya koyduktan sonra reddetmesi, daha ilmi bir tutum olurdu. 

Böylece Said’in hadisini savunurken, isnadla ilgili kriterlerin dışında, başka 

bir destek daha ortaya koymuş olurdu.    

                                                                        
1027 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, V,199. 
1028  Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 128. 
1029 A.g.e., V, 198. 
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Bu bölümde ele alacağımız ikinci hadis, savaş meydanında kahramanca 

çarpıştıktan sonra yaralanan ve acı çekmemek için hemen canına kıyan kişinin 

durumuyla ilgili hadistir. Bu kişinin durumu Hz. Peygamber’e bildirilince 

şöyle buyurmuştur: ”Hakikatte cehennem ehlinden olan biri,  insanların 

cennet ehlinin amelleri olarak gördüğü işler yapabilir. Aynı şekilde, hakikatte 

cennet ehlinden olan biri de insanların cehennem ehlinin amelleri olarak 

gördüğü işler yapabilir. Şüphesiz amaller, son[şekille]rine göre 

değerlendirilirler.”1030   Buhârî, bu hadisi hem Ali b. Ayyaş hem de Said b. 

Ebi Meryem vasıtasıyla Ebu Ğassan – Ebu Hâzim – Sehl b. Sa’d es-Sa’idî, 

isnadıyla  rivayet etmiştir.  Darakutnî, aynı hadisi  rivayet etmiş olan  İbn Ebi 

Hâzim, Yakub b. Abdurrahman1031 ile Said el-Cumahî’nin  rivayetlerinde 

hadisin son cümlesinin (Şüphesiz ameller, sonuçlarına göre değerlendirilir) 

bulunmadığını belirtmiştir.1032 Söz konusu cümlenin Ebu Ğassan tarafından 

hadise ilave edilmiş olduğunu belirten  İbn Hacer, hadisin  el-Camiu's-Sahîh’te 

bu şekilde  rivayet edilmiş olmasının gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “Ebu 

Ğassan sika olduğu için  Buhârî ona itimat etmiş ve hadisi bu şekilde  rivayet 

etmiştir.”1033 

İbn Hacer, bundan önce zikrettiğimiz örnekte Hemmam’ın  rivayetinin, 

sayıca çok olan ravilere muhalif  rivayette bulunduğu gerekçesiyle, tercih 

edilmemesi gerektiğini belirtmişti. Burada ise tam tersi bir tutum sergileyip 

sayıca çok olan ravilere muhalif  rivayette bulunmuş olan Ebu Ğassan  

rivayetinin sika olması sebebiyle tercih edilmesinde bir sakınca görmediğini 

yaptığı açıklamayla göstermiş olmaktadır. Ebu Ğassan gibi, hadisi son 

cümleyi zikretmeden  rivayet eden diğer üç ravinin de sika olduğu 

belirtilmiştir. Dördü hakkında da  hadislerini reddetmeyi gerektirecek herhangi 

                                                                        
1030 Buhârî, 81, Rikâk, 33, (VII,187); 82, Kader, 5, (VII,212). 
1031 Yakub b. Abdurrahman’ın  rivayeti için bkz.  Buhârî, 64, Mağazî, 39, (V,74); Muslim, 1, İman, 

112, (I,106). 
1032 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 288. 
1033 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 539.  
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bir kusurdan söz edilmemiştir.1034   Bu durumda Ebu Ğassan sayıca çok olan 

ravilere muhalif  rivayette bulunduğu için onun  rivayeti değil de diğer 

ravilerin rivayetleri tercih edilmelidir. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir 

husus da Yakub b. Abdurrahman’ın  rivayetinin muttafakun aleyh olmasıdır. 

İbn Hacer bu tür  rivayetleri sahihin en üst derecesi olarak kabul ettiği için, 

bundan önceki  rivayet de bu özelliğe sahip olduğu gerekçesiyle Said b. 

Arube’nin hadisinin tercih edilmesi gerektiğini söylemiştir. Dolayısıyla burada 

da aynı gerekçeyle Yakub b. Abdurrahman’ın  rivayetinin tercih edilmesi 

gerektiğini savunmalıydı. Fakat o,  Darakutnî’nin tenkidine cevap olarak 

sadece yukarıda naklettiğimiz açıklamayı yapmakla yetinmiştir. Bu da, onun 

tenkitleri cevaplarken bir bütünlük içerisinde hareket etmediğini 

göstermektedir. Asıl amacı  Buhârî’yi savunmak olduğu için, tenkitleri zaman 

zaman birbirinden bağımsız olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Bunun 

neticesinde de birbiriyle çelişkili cevaplar ortaya çıkmıştır.  

Bu bölümde zikredeceğimiz üçüncü hadis, Buhârî’nin, Abdullah b. 

Munîr – Ebu’n-Nadr – Abdurrahman b. Abdullah b. Dinâr – Ebu Hâzim – 

Sehl b. Sa’d  isnadıyla rivayet etmiş olduğu, “Allah yolunda sınırda tutulan bir 

günlük nöbet (ribat) dünyadan ve üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. 

Cennetten, sizden birinin kırbacı kadar bir yer, dünyadan ve üzerindeki 

şeylerden daha hayırlıdır. Kulun bir öğleden sonra veya sabah vaktinde Allah 

yolunda yapacağı sefer, dünyadan ve üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır,”1035 

hadisidir. Hadisin birinci cümlesinin hadisi Ebu Hâzim’den  rivayet 

edenlerden sadece Abdurrahman b. Abdullah b. Dinâr tarafından zikredildiğini 

ve bu cümleyi zikretmeyenlerin Abdurrahman’dan daha sağlam raviler 

                                                                        
1034 Ebu Ğassan için bkz. İbn Ebi hatim, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl, VIII, 100; el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, 

II, 700; ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffâz, I, 242; Mizânu’l-İ'tidal, VI, 340¸ İbn Hacer, Tehzîbu’t-
Tehzîb, IX, 407; Takrîbu’t-Tehzîb, II, 208. Yakub b. Abdurrahman için bkz. İbn Ebi Hatim,  
a.g.e., IX, 210; İbn Hibbân; Kitabu’s-Sikât, VII, 644-645; el-Bâcî,  a.g.e., III, 1425;  İbn Hacer, 
Takrîbu’t-Tehzîb, II, 376. Abdulaziz b. Ebi Hâzim için bkz. İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, 
V, 424; el-Bâcî,  a.g.e., III, 1003; ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffâz, I, 268;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-
Tehzîb, VI, 297; Takrîbu’t-Tehzîb, I, 508.  Said b. Abdurrahman el-Cumahî için bkz. İbn Ebi 
Hatim,  a.g.e., IV, 41; İbn Adîy, el-Kamil fi Duafai’r-Rical, III, 399; ez-Zehebî, Mizânu’l-İ'tidâl, 
III, 216;  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, Iv, 50; Takrîbu’t-Tehzîb, I, 300.   

1035 Buhârî, 56, Cihad, 73, (III,224).  
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olduğunu belirten  Darakutnî, hadisin geri kalan kısmının sahih olduğunu 

belirtmiştir.1036 Hadis Sufyan es-Sevrî1037 ve Abdulaziz b. Ebi Hâzim1038 

tarafından da  rivayet edilmiştir ki, ikisinin de  rivayetinde söz konusu cümle 

yer almamaktadır. 

Abdurrahman’ın hadisi bu şekilde  rivayet etmekte teferrüt ettiğini 

açıklayan İbn Hacer,1039 İbn Main, Ebu Hatim ve İbn Adîy’den onun zayıf 

olduğunu ve hadisiyle ihticac edilmeyeceğini naklettikten sonra, bu görüşleri 

reddedecek herhangi bir yorum yapmamaktadır.1040 Dolayısıyla onun  rivayeti 

Sufyan ile Abdulaziz’in  rivayetleri karşısında şaz durumuna düşmektedir.  İbn 

Hacer’in  Darakutnî’nin tenkidini kabul edip herhangi bir savunma ihtiyacı 

hissetmemiş olmasının sebebi de budur. 

Bu bölümde son olarak, Buhârî’nin  Abdullah b. Yusuf – Malik – Humayd – 

Enes isnadıyla  rivayet etmiş olduğu, meyvelerin olgunlaşmadan önce satılmasını 

yasaklayan hadisi ele alacağız. Hadisin sonunda yer alan “Allah meyve vermezse 

sizden biriniz kardeşinin malını ne ile alacak?” cümlesi Hz. Peygamber’in sözü 

olarak zikredilmektedir.1041 İsmail b. Cafer, İbnu’l-Mubarek, Huşeym, Mervan, 

Yezid b. Harun ve başkalarının Malik’e muhalif  rivayette bulunup hadisin sonunda 

yer alan cümleyi Enes’in sözü olarak zikrettiklerini belirten  Darakutnî,  Buhârî ve 

Muslim’in İsmail b. Cafer’in hadisini1042 de rivayet etmiş olduklarını 

vurgulamaktadır.1043  

Hadisin Darakutnî’den önce Ebu Hatim, Ebu Zur’a, İbn Huzeyme gibi hadis 

imamları tarafından da mudrac sayıldığını belirten  İbn Hacer,1044  Fethu'l-Bârî’de, 

hadisin son kısmını ref’ edenlerin  rivayetinde ziyade bir bilginin bulunduğunu 

vurgulamakta ve hadisin son cümlesini ref’ etmeyenlerin  rivayetlerinde ref’i 

                                                                        
1036 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 289-290.  
1037 Bkz. Buhârî, 56, Cihad, 5, (III,202); 59, Bed’u’l-Halk, 8, (IV,87). 
1038 Bkz. Buhârî, 81, Rikâk, 2, (VII,170).  
1039 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 519.  
1040 A.g.e., s. 585-586. 
1041 Buhârî, 34, Buyu’, 87, (III,34); Muslim, 22, Musâkât, 15, (III,1190).  
1042 Bkz. Buhârî, 34, Buyu’, 93, (III, 36); Muslim, 22, Musâkât, 15, (III,1190).  
1043 Darakutnî, a.g.e., s.538-540.  
1044 İbn Hacer,   a.g.e., s. 518. 
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engelleyecek bir husus bulunmadığını da söyleyerek, Malik’in  rivayetini 

savunmaktadır.1045 

İbn Hacer’in bu hadis konusundaki görüşü net değildir. O, şerhinde ve 

mukaddimesinde yukarıda kısaca zikrettiğimiz gibi  hadisin son kısmını merfu’ 

olarak zikreden  rivayeti savunurken, Telhisul-Habîr adlı eserinde hadisin son 

cümlesinin Enes’in sözü olduğunu ve onu ref’ etmenin vehm olduğunu 

belirtmektedir.1046  İbn Hacer, şerhindeki yorumuyla daha önce zikrettiğimiz 

“istis’a” hadisiyle ilgili değerlendirmeleriyle de çelişkiye düşmektedir. O, “istis’a” 

hadisinin  Buhârî ve Muslim tarafından  rivayet edilmiş olması sebebiyle sahih 

olarak kabul edilmesi gerektiğini savunurken, burada İsmail b. Cafer’in aynı özelliğe 

sahip hadisini görmezden gelmektedir. Kanaatimizce bu durum, onun 

değerlendirmelerinde tutarlı olmadığını göstermektedir.  

İbn Hacer’in, bu bölümde ele aldığımız hadislere yönelik tenkitlere verdiği 

cevapların tutarlı olmadığı ve birbirleriyle çeliştiği açıkça görülmektedir. O, 

muttafakun aleyh olan istis’a hadisinin, bu özelliği dolayısıyla tenkit edilemeyeceğini 

savunurken; sonraki misallerde muttafakun aleyh olduğu halde Darakutnî’yi haklı 

çıkaran rivayetlerin yerine, ona muhalif olarak rivayet edilmiş olan  Buhârî  hadisini 

savunmaya kalkışmaktan da geri durmamıştır. Kanaatimizce bu çelişkilere düşmesini 

sebebi, daha önce de belirttiğimiz gibi  Buhârî’yi her halükarda savunmaya 

kalkışmasıdır.  

 

II.2.1.4. Zayıf Ravilerden Rivayet Edilen Hadisler  

İbn Hacer, el-Camiu's-Sahîh’te, zayıf sayılan ravilerin tek başlarına  rivayet 

etmiş oldukları sadece iki hadisin bulunduğunu ve ikisinin de mütâbiinin 

                                                                        
1045 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, IV, 502. 
1046 İbn Hacer, Telhisu’l-Habîr, thk. Seyyid Abdullah Haşim el-Yemanî,  Medine, 1964, III, 28.  

Telhis’i 812/1409’da, Hedyu's-Sârî’yi 813/1410’de bitiren  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî’ye 
817/1414’te başlamış ve 842/14382de bitirmiştir. Onun Telhis’i 812/1409’da bitirmesine rağmen  
820/1417 yılına kadar bu eserle uğraşmaya devam ettiği de belirtilmiştir. (Bkz. es-Sehavî, el-
Cevâhir ve’d-Durer fi Tercemeti Şeyhi’l-İslâm  İbn Hacer, II, 675-676; Şakir Mahmud, el-
Cevâhir ve’d-Durer fi Tercemeti Şeyhi’l-İslâm  İbn Hacer I, 187, 189, 229.) Bütün bunlar, onun 
bu hadis hakkındaki farklı değerlendirmelerini biribrine yakın zamanlarda yapmış olduğu 
intibaını uyandırmaktadır. Kanaatimizce,  İbn Hacer’in, Telhis’i daha önce yazdığına bakarak, 
Hedyu's-Sârî ile birlikte  Buhârî’yi savunmaya yoğunlaşmadan önce daha objektif bir 
değerlendirme de bulunduğu da söylenebilir.   
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bulunduğunu iddia etmektedir.1047 Bunlardan birincisi, Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) 

Luhayf denilen bir atının bulunduğunu anlatan hadistir.1048  Buhârî, hadisi Ali b. 

Abdullah b. Ca’fer – Ma’n b. İsa – Ubeyy b. Abbas b. Sehl – babası (Abbas) – dedesi 

(Sehl) isnadıyla  rivayet etmiştir.  Darakutnî, hadisin isnadında yer alan Ubeyy’in 

zayıf bir ravi olduğunu belirtmiştir.1049 

İbn Hacer, Ubeyy’in Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main tarafından zayıf 

sayıldığını belirttikten sonra, Buhârî’nin ondan söz konusu hadisten başka hadis  

rivayet etmediğini ve bunun  mütâbiinin de  Ubeyy’in kardeşi Abdu’l-Muheymin 

tarafından  rivayet edilmiş olduğunu belirtmektedir.1050    

İbn Hacer, Ubeyy’in zayıf bir ravi olduğunu kabul etmesine rağmen onun 

hadisinde yalnız kalmadığını söyleyerek,  Buhârî’yi mazur göstermeye çalışmaktadır. 

Kanaatimizce zayıf bir ravinin başka raviler tarafından desteklenmesi, onun bu 

kusurunu ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla kardeşinin Ubeyy’e mutabaatte  bulunması 

onun hadisinin kabul edileceği anlamına gelmez. Zaten Ubeyy’in kardeşi Abdu’l-

Muheymin de zayıf bir ravi olarak nitelendirilmiştir. Buhârî’nin kendisi onun 

munkeru’l-hadis olduğunu belirtmiştir.1051 Kısacası burada söz konusu olan, zayıf bir 

ravinin kendisi gibi zayıf olan bir raviye mutabaatte bulunmasıdır. Bunun hadisin 

sıhhati için bir anlam ifade ettiği söylenemez. Zira sayıları fazla bile olsa zayıf olan 

ravilerin birbirlerini desteklemeleri hadisin derecesini yükseltmek için yeterli olmaz 

ve bu şekilde  rivayet edilmiş olan bir hadis zayıf olmaktan kurtulamaz.1052  

                                                                        
1047 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 503.  
1048 Buhârî, 56, Cihad, 46, (III,216). 
1049 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 293.  
1050 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 549. Ubeyy hakkındaki cerh için bkz. Nesâî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, 

s. 15; İbn Adîy, el-Kâmil fî Duafâi’r-Ricâl, I, 420; el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, I, 381;  İbn 
Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, I, 163. 

1051 Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, VI, 137; et-Tarihu’s-Sağîr, Kahire, 1977, II, 254. Abdu’l-Muheymin 
hakkındaki cerh için ayrıca bkz. Nesâî,  a.g.e., s. 70; el-Ukaylî, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr, III,114; 
İbn Ebi Hâtim, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl, VI, 67; İbn Adîy,  a.g.e., V, 343;     

1052 Bkz. el-Hâzimî, Şurûtu’l-Eimmeti’l-Hamse, s. 164; Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis 
Metodolojisi, s. 123. Kırbaşoğlu, kitabının zayıf hadislerle ilgili bölümünde şöyle demektedir: 
“Hassasiyet gösterilmesi gereken bir başka konu ise, zayıf  rivayetlerin bir araya gelmesinin, onu 
‘hasen’ derecesine yükselteceği şeklindeki iddiadır. Bu iddia gerçekleri yansıtmadığı gibi, üstelik 
bazen zayıf hadislerin bir araya gelmesi onların zayıflığını bile artırabilir. Yine bir hadisin zayıf 
da olsa birkaç kanaldan  rivayet edilmiş olmasının, en azından onun bir aslı olduğunu gösterdiği 
iddiası da temelsiz ve kimler tarafından konulduğu dahi bilinmeyen bir kuraldır. Çünkü her biri 
zayıf olan isnadların, bir araya geldiğinde, zayıflıklarının niçin ve nasıl ortadan kalktığı sorusuna 
verilmiş bilimsel bir cevap yoktur. (...) hiçbir bilimsel temele dayanmayan bu gibi iddiaların körü 
körüne kabul edilmesi, bize pahalıya mal olmuş ve pek çok yanlış ve sağlıksız anlayış ve 
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Darakutnî’nin ravisi zayıf diye tenkit ettiği ikinci hadis ise Hz. Ömer’in, kölesi 

Huneyy’i amil olarak  tayin etmesiyle ilgili hadistir.1053  Buhârî, hadisi İsmail (b. Ebi 

Uveys) – Malik – Zeyd b. Eslem –  babası (Eslem), isnadıyla  rivayet etmiştir. 

Darakutnî, İsmail’in zayıf bir ravi olduğunu belirterek hadisi tenkit etmiştir.1054 

Aslında İsmail’in  el-Camiu's-Sahîh’te  rivayet edilmiş olan başka hadisleri de 

bulunmaktadır. İsmail’in diğer hadislerinin başkaları tarafından da  rivayet edildiği 

için  Darakutnî tarafından tenkit edilmediğini  belirten  İbn Hacer, bu hadisin tenkit 

edilme sebebinin İsmail’in  rivayetinde yalnız kaldığının sanılması olduğunu 

açıklamaktadır. İsmail’in bu  rivayetinde de yalnız kalmadığını ve söz konusu 

hadisin  Ma’n b. İsa tarafından da aynı şekilde Malik’ten  rivayet edilmiş olduğunu 

söyleyerek böyle bir tahminin doğru olmadığını göstermeye çalışmaktadır.1055 

İmam Malik’in kız kardeşinin oğlu olan İsmail’den kütub-i sitte 

müelliflerinden sadece, onu zayıf kabul eden, Nesâî hadis  rivayet etmemiştir.  

Buhârî, ondan  rivayetinde yalnız kaldığı iki tane hadis  rivayet etmiştir. İsmail, 

Nesâî dışında Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel ve  Darakutnî tarafından da cerh 

edilmiştir.  İbn Hacer, bu bilgileri naklettikten sonra, kitabını sahih olan hadisleri 

işaretlemesi için  Buhârî’ye gösteren İsmail’in, Buhârî’nin sahih olduğunu belirttiği 

hadisleri  rivayet edip diğerlerini terk ettiğini açıkladıktan sonra şöyle bir 

değerlendirmede bulunmaktadır: “Bu,  Buhârî‘nin ondan  rivayet ettiği hadislerin 

sahih olduğunu göstermektedir. Zira o, hadisleri İsmail’in kitabından yazmıştır. Buna 

göre, Nesâî ve başkaları tarafından zayıf sayıldığı için,  el-Camiu's-Sahîh’in 

dışındaki hadisleri, başkaları tarafından da  rivayet edilmedikçe, sahih değildir.”1056   

İbn Hacer’in bu yorumu  Buhârî’nin İsmail’den rivayet etmiş olduğu hadisleri 

kurtarmak amacıyla yaptığı görülmektedir. Fakat zayıf olan bir ravinin Buhârî’deki 

rivayetlerinin sırf bu eserde yer aldığı için sahih olduğunu söylemek, sağlıklı bir 

değerlendirme olamaz. Eğer ravi zayıf ise, bu zafiyet Buhârî’nin rivayet etmiş olduğu 

hadislerde de görülebilir. Dolayısıyla İsmail’in  Buhârî’deki hadislerinin de diğer 

                                                                                                                                                                                                           
düşüncelerin hadis kılığında İslam toplumlarında yer bulabilmesine yol açmıştır. Bu sebeple, 
zayıf hadisin daima zayıf olarak kalacağını hiçbir zaman unutmamak gerektiğine inanıyoruz.”    

1053 Buhârî, 56, Cihad, 180, (IV,33).  
1054 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 521. Bu hadis  Darakutnî’nin el-İlzâmât ve't-Tetebbu'  adlı eserinde 

bulunmamaktadır.  İbn Hacer de  Darakutnî’nin bu hadisi hangi eserinde tenkit ettiğini 
belirtmemiştir.  

1055  A.g.e., ay. 
1056  A.g.e., s. 551-552. 
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kaynaklarda yer alanlar gibi, başkalarının rivayetleri ile karşılaştırıldıktan sonra 

kabul edilmesi, daha isabetli görünmektedir. İbn Hacer ise, yukarda görüldüğü gibi, 

böyle yapmayıp; İsmail’in kitabını  Buhârî’ye gösterdiğini anlatan bir rivayete 

dayanarak, onun  el-Camiu's-Sahîh’te yer alan hadislerinin sahih olduğunu iddia 

etmektedir.  

Bu açıklamalardan,  İbn Hacer’in, zayıf olan bir ravinin hadisinin başkaları 

tarafından rivayet edilmesi durumunda kabul edilmesi gerektiği kanaatinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Hadisin sika ravi veya raviler tarafından başka tariklerle  rivayet 

edilmesi, sahih bir aslının bulunduğunun delili olarak kabul edilebilir. Zayıf raviler 

tarafından başka tariklerle  rivayet edilmesi ise hadisin sahih bir aslının olduğuna 

delil olarak gösterilemez. Daha önce belirtildiği gibi, sayıları fazla bile olsa zayıf 

ravilerin   birbirlerini desteklemeleri  rivayet etmiş oldukları hadisi sahih derecesine 

çıkarmaz.   

 

II.2.1.5. Ravisi Vehme Düşmekle İtham Edilmiş Olan Hadisler 

İbn Hacer,  Buhârî’deki bazı hadislerin ravilerinin vehme düştükleri gerekçe 

gösterilerek tenkide tabi tutulmuş olduklarını belirttikten sonra bu vehimlerin bir 

kısmının hadisi kusurlu hale getirdiklerini bir kısmının ise hadisin sıhhatini 

etkilemediğini ifade etmektedir.1057 

Darakutnî’nin ravisini vehme düşmekle itham ettiği ilk hadis, Kur’an’ı teğanni 

ile okumayan bizden değildir, hadisidir.1058  Buhârî, hadisi İshak – Ebu Asım – İbn 

Cureyc – İbn Şihab (ez-Zuhrî) – Ebu Seleme – Ebu Hureyre isnadıyla  rivayet 

etmiştir.  Darakutnî, Ebu Asım’ın bu  rivayette vehme düştüğünü belirtmiştir. Zira 

Ebu Seleme vasıtasıyla Ebu Hureyre’den  rivayet edilmiş olan ”Allah, güzel sesli bir 

peygamberin açıktan okuduğu Kur’an’ı dinlediği gibi hiçbir  şeyi dinlemez,” de أذن (  

£h r·¯\ نnr[wdh |}¦�\ تZ�wا ªob ��}w £pأذ ÖjÓw ¾ا(   hadisidir. Bu hadis, ez-Zuhrî’den başka  

Muhammed b. İbrahim, Yahya b. Ebi Kesir ve Muhammed b. Amr tarafından da Ebu 

Seleme vasıtasıyla Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Aynı şekilde hadisi ez-

Zuhrî’den alan Amr b. Haris, Amr b. Dinâr, Amr b. Atiyye, İshak b. Raşid, ve 

                                                                        
1057 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 503. 
1058 Buhârî, 97, Tevhid, 44, (VIII,209).  "£h r·¯\ ¬rj ن  وزادnr[wdh ª¦�\   _w ªe d}e fjw "  
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Ma’mer de Ebu Asım’ın İbn Cureyc vasıtasıyla ez-Zuhrî’den   rivayet ettiği metni 

değil de yukarda zikrettiğimiz ikinci metni  rivayet etmişlerdir. İbn Cureyc, 

yukarıdaki birinci hadisi  Buhârî’deki isnadla değil de, İbn Ebi Muleyke – Ebu Nehîk 

(veya Nuheyk) – Sa’d isnadıyla  rivayet etmiştir.1059  

Görüldüğü gibi Ebu Asım, İbn Cureyc’ten  rivayet etmiş olduğu iki hadisi 

karıştırmıştır. Hadis kendi isnadıyla değil de, başka bir isnadla  rivayet edilmiştir. Bu 

durum, ravinin  hadis  rivayetinde fazla titiz olmadığı anlamına gelmektedir.  İbn 

Hacer, oldukça önemli olan bu tenkit  üzerinde durmamış ve yukarıda metinlerini 

zikrettiğimiz iki hadisin farklı lafızlarla  rivayet edilmiş tek bir hadis olduğunu 

söyleyerek problemi geçiştirmeye çalışmıştır.1060 Halbuki, hadislerin metinleri 

karşılaştırıldığında birinci hadiste Kur’an’ı güzel bir şekilde okumayan için bir 

vaitten, ikincisinde ise Kur’anı güzel bir şekilde okumanın faziletinden söz edildiği 

görülmektedir. Bu da hadislerin farklı olduğunu göstermektedir.1061  

İbn Hacer’in iddiasının kabul edilmesini güçleştiren bir husus da, hadislerin 

farklı isnadlarla  rivayet edilmiş olmalarıdır. Yukarıda belirtildiği gibi,  ez-Zuhrî’den  

rivayet edilmiş olan hadis, zikrettiğimiz ikinci hadistir. Ebu Asım, sayıca fazla olan 

diğer ravilere, birinci hadisin metnini zikretmek suretiyle, muhalif  rivayette 

bulunmuştur. Onun  rivayet ettiği hadis,  Darakutnî’nin zikretmiş olduğu isnadla Ebu 

Davud tarafından  rivayet edilmiştir.1062 Hadisin söz konusu tarikini zikreden el-

Hatib el-Bağdâdî, Ebu Asım’ın vehme düştüğünü belirtmektedir. el-Bağdâdî, İbn 

Cureyc’le beraber aralarında Ma’mer b. Raşid’in de bulunduğu on bir kişinin ez-

Zuhrî’den onun da Ebu Seleme vasıtasıyla Ebu Hureyre’den   rivayet ettiği hadisin 

metninin  “Allah, güzel sesli bir peygamberin açıktan okuduğu Kur’an’ı dinlediği 

gibi hiçbir  şeyi dinlemez”  olduğunda ittifak ettiklerini belirtmiştir.1063 el-Hatib el-

Bağdâdî’nin Ebu Bekir en-Neysaburî’den naklettiği bu bilgiler  Darakutnî’nin 

iddiasını desteklemekte ve hatanın Ebu Asım’dan kaynaklandığını göstermektedir.  

Darakutnî’nin iddiasında haklı olduğunu düşünmemizin bir sebebi de  

“Kur’an’ı tağanni ile okumayan bizden değildir,” hadisinin sadece  el-Camiu's-
                                                                        
1059 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 170-171. Daha geniş bilgi için bkz.  Darakutnî, el-İlel, IX, 

238-243. 
1060 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XIII, 613. 
1061 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 170, (muhakkik notu). 
1062 Bkz. Ebu Davud, 2, Salat, 355, (II,155-6). 
1063 Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, I, 395. Krş. el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 170, (muhakkik notu). 
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Sahîh’te ez-Zuhrî,- Ebu Seleme – Ebu Hureyre isnadıyla  rivayet edilmiş olmasıdır. 

Hadisi  Buhârî’den nakledenler hariç hemen hemen görebildiğimiz bütün 

kaynaklarda İbn Ebi Muleyke – Ebu Nuheyk (veya Nehîk) – Sa’d isnadıyla   Hz. 

Peygamber’den  (s.a.v.)  rivayet edilmiştir.1064 Hatta  Buhârî’nin kendisi de Tarihu’l-

Kebîr’inde hadisi bu isnadla  rivayet etmiştir.1065 

Bütün bu iddia ve delillere rağmen İbn Hacer’in hadis hakkında vuku bulmuş 

tenkitleri zikretmeksizin, problemi yukarda belirttiğimiz gibi kısaca geçiştirmiş 

olması manidardır. İddiaları ciddiye almadığı anlaşılan İbn Hacer’in bu hadisle ilgili 

değerlendirmesini, bundan önceki bölümlerde zikrettiğimiz benzer 

değerlendirmeleriyle karşılaştırdığımız zaman, belli ve tutarlı bir yöntem takip 

etmediğini görüyoruz.  Bu değerlendirmeler, Buhârî’nin problemli olduğu iddia 

edilmiş olan bazı hadislerini savunmak amacıyla, her seferinde durumu Buhârî’nin 

lehine çevirecek şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kanaatimizce o, bu örnekte de  

Buhârî’nin ravilerinden olan Ebu Asım’ın vehme düştüğü şeklindeki iddiaları 

reddetmek  amacıyla bu değerlendirmeyi yapmıştır. Halbuki daha önce aynı durumda 

olan bazı hadislerin farklı hadisler olduğunu iddia ederek  Buhârî’nin bu tür 

gerekçelerle tenkit edilemeyeceğini ileri sürmüştü ki, burada da, bilimsel tutarlılık 

adına, aynı şeyi yapmalıydı.  

Darakutnî’nin ravisini vehme düşmekle itham ettiği hadislerden biri de  

Buhârî’nin Ali b. Abdullah – Sufyan b. Uyeyne – ez-Zuhrî isnadıyla Sehl b. Sa’d'den  

rivayet etmiş olduğu li’ân ile ilgili hadistir.  Hadiste Sehl, bir çiftin li’ân olayına 

şahit olduğunu ve Rasulullah’ın li’ândan sonra çifti ayırdığını anlatmaktadır.1066 

Sufyan b. Uyeyne’nin vehme düştüğünü belirten  Darakutnî, hadisi ez-Zuhrî’den 

alanlardan onun dışında kimsenin  “(Rasulullah), onları ayırdı” demediğini; hepsinin 

hadisi “Adam,  Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisine emretmeden önce karısını 

boşamıştı...” şeklinde rivayet ettiklerini belirtmiştir.1067 

                                                                        
1064 Bkz. Tayalisî, Musned, I, 28; Abdurrazzak, Musannaf, II, 483; Humaydî, Musned, I, 41; İbn Ebi 

Şeybe,  el-Musannaf, II, 257; VI, 119; Ahmed b. Hanbel, Musned, I, 172, 175, 179; ed-Davrakî, 
Musnedu Sa’d, thk. Amir Hasan Sabrî, Beyrut, 1407; s. 210, 214, 215; Dârimî, 2, Salat, 171, 
(I,349); 23, Fadailu’l-Kur’an, 34, (II,867); İbn Hibbân, es-Sahîh, VI, 2737.    

1065 Bkz. Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, V, 401.  
1066 Buhârî, 93, Ahkam, 18, (VIII,112). 
1067 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 287.  
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 Buhârî’nin hadisi bu isnadla tam olarak  rivayet ettiğini görmediğini belirten  

İbn Hacer, onun hadisi ihtisar ettiği için bu şekilde  rivayet etmiş olduğunu ve 

bundan dolayı da ona yöneltilen tenkidin kabul edilemeyeceğini belirtmektedir.1068 

Gerçekten de hadisin  Buhârî’de yer alan diğer tariklerinde adamın,  Hz. Peygamber 

kendisine emretmeden önce karısını boşamış olduğu belirtilmektedir.1069 Burada ise 

lian olayı gerçekleştikten sonra  Hz. Peygamber’in onları ayırmış olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple de  Darakutnî, Sufyan’ı vehme düşmekle suçlamıştır ki, 

bu kuvvetle muhtemeldir. İbn Hacer’in ileri sürdüğü gerekçeye gelince, kanaatimizce 

bu  kabul edilebilir birşey değildir. Hadis, muhtasar olarak  rivayet edildiğinde, 

olayın cereyan ediş şeklini bozmayacak şekilde ihtisar edilmelidir, yoksa metnin 

sağlıklı bir şekilde anlaşılması mümkün olmaz.  Nitekim Hadis usulünde de hadisin 

ihtisar edilmesine, mananın bozulmaması şartıyla, cevaz verilmiştir.1070 

Darakutnî’nin ravisini vehme düşmekle itham ettiği diğer bir hadis de,  

Buhârî’nin Abdullah b. Yusuf – Malik – ez-Zuhrî – Enes b. Malik isnadıyla  rivayet 

etmiş olduğu ikindi namazının vaktiyle ilgili hadistir. O, Malik’in bu hadiste vehme 

düştüğünü iddia etmiştir. Hadiste ikindi namazını Peygamber  (s.a.v.) ile beraber 

kıldıktan sonra Kuba’ya giden birinin, daha güneş yüksekte iken oraya varabileceği 

belirtilmektedir.1071 Malik’in dışında hadisi ez-Zuhrî’den alan bütün raviler Kubâ’ 

)��dء(  yerine Avali (|wاZqwا = Medine’nin yukarı tarafları) şeklinde mücmel bir isim 

zikretmişlerdir.1072 

Yukarıda zikrettiğimiz ilk iki örnekte  Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitleri 

basit bir şekilde geçiştirmeye çalışan  İbn Hacer, bu örnekte de daha baştan böyle 

basit vehimlerin hadisin sıhhatini etkilemeyeceğini belirterek1073  tutumunu 

belirlemiş ve  asıl savunmasını hadisin şerhinde yapmıştır. O, İbn Abdi’l-Berr’den de 

benzer açıklamalar  nakletmiş ve onun “Hadis Ehline göre sahih olan, “avâli” 

şeklinde gelen  rivayettir. Dolayısıyla Malik’in vehme düştüğünde şüphe yoktur,” 

dediğini belirtmektedir. Hadislerin anlamlarının birbirine yakın olduğunu belirten  

İbn Hacer,  Malik’in  rivayetinde “avâli”den kast edilenin Kubâ’ olduğu belirtilerek  

                                                                        
1068 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 540.  
1069 Bkz.  Buhârî, 68, Talak, 29, (VI,178-179); 30, (VI,179).   
1070 Bkz.  İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 93; Suyutî, Tedrîbu’r-Râvî, II, 96-98. 
1071 Buhârî, 9, Mevakîtu’s-Salah, 13, (I,138).  
1072 Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 457-459.  
1073 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 508. 
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tahsis edildiğini iddia etmektedir. Buhârî’nin  rivayet etmiş olduğu hadislerden 

birinde “avâli” yerine “Amr b. Avf oğullarının mekanı”1074 denilmektedir ki, o 

dönemde onlar da Kubâ’da oturuyorlardı.  İbn Hacer, hadislerin hepsi Enes b. 

Malik’ten geldiği için Malik’in onları bir kabul ettiğini ve bu sebeple de hadiste 

mücmel olarak geçen avalinin Kubâ’ olduğunu açıkça ifade ettiğini belirttikten sonra, 

hadislerin aralarını bu şekilde cem etmenin Malik’i vehme düşmekle suçlamaktan 

daha evla olduğunu da dile getirmektedir.1075    

Kısacası  İbn Hacer, Malik’in bilinçli bir şekilde hadisin metninde bir tasarrufta 

bulunmuş olduğunu ve bunun da hadisin sıhhati için bir kusur teşkil etmeyeceğini 

belirtmektedir. Kanaatimizce Malik her ne kadar hadisi ez-Zuhrî’den  rivayet eden 

çok sayıda raviye muhalif  rivayette bulunmak suretiyle şaz durumuna düşmüş 

görünse de, bundan ötürü onu vehme düşmekle suçlayıp,  hadisini kusurlu görmeye 

gerek yoktur. Muhtemelen o, hadislerin metinlerini karşılaştırarak Enes’in kastettiği 

yeri belirlemeye çalışmış ve bilinçli olarak “avâli” yerine Kubâ’ demiştir. Hadislerin 

metinlerinde yapılmış olan bu tür tasarruflar, hadisin mana ile  rivayeti şeklinde 

değerlendirilebilir ki, çok sayıda hadis bize bu şekilde gelmiştir. Bunu anlamak için 

herhangi bir hadis kitabını incelemek bile yeterli olacaktır. Raviler çok sayıda hadisi 

kendi ifadeleriyle  rivayet etmişlerdir. Malik’in  rivayeti de yaygın olan bu 

uygulamanın bir parçası olarak kabul edilebilir. Zira onun söz konusu tasarrufu ile 

hadisin manası bozulmamıştır. Her iki durumda da kastedilen mesafe Medine’nin 

yukarı taraflarına kadar olan yaklaşık mesafedir. Nitekim mana ile  rivayette dikkat 

edilmesi gereken hususun da bu olduğu belirtilmiştir.1076  

Bu bölümde üzerinde duracağımız son örnek Medine’nin haram kılınmasıyla 

ilgili hadise1077 yönelik tenkittir.  Buhârî, hadisi Musa b. İsmail (Ebu Seleme) – 

Abdulvahid – Asım – Enes isnadıyla rivayet etmiştir. Hadisin sonunda Asım, şöyle 

demiştir:  “Musa b. Enes bana haber verdi ki, Enes “veya bir muhdisi (bidatçıyı) 

                                                                        
1074 Bkz. Buhârî,  9, Mevakîtu’s-Salah, 13, (I,138). 
1075 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 37. 
1076 Bkz. Suyutî, Tedrîbu’r-Râvî, II, 91-96; es-Salih, Subhi, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, çev. 

M. Yaşar Kandemir,  D.İ.B. yay. Ankara, 1986, s. 66-69. 
1077  Buhârî, 96,  İ’tisam, 6, (VIII, 148). 

��fpÇ i أrbم ر�Zل ا¾  ��| ا¾ ªh |�Ze d}¸ab : £j�t إ�a�t d}¸ab ujtds اZwاd� _�dt d}¸ab abل
ªe أabث ~m}qw £j�q~ d¸ab d·j ا¾ .  ªjh de آ�ا إw| آ�ا r¯Ê   «¹[\ cهqp ,d_: و��_  اm}\asw؟ �dل

ªjqsvس أd}wوا m ½yswوا ._�dt لd� : £pأ fpأ ªh |�Ze �pr���~d¸a±e وىn ل أوd�. 
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barındıran” demiştir.” Muslim’de yer alan  rivayette Asım’a haber veren kişinin Nadr 

b. Enes olduğunu belirten  Darakutnî, doğru olan  rivayetin bu olduğunu ve Buhârî 

veya Ebu Seleme’nin  Musa b. Enes demek suretiyle vehme düştüklerini iddia 

etmiştir.1078 

Darakutnî’, Muslim’de Nadr b. Enes olarak geçtiğini söylüyorsa da bu doğru 

değildir. Zira Muslim’de sadece İbn Enes denilmektedir.1079 Bu hususa dikkat çeken  

İbn Hacer, söz konusu kişinin Nadr olduğunun hadisin başka tariklerinden 

anlaşıldığını  ifade edip hadisin değişik tariklerini zikrettikten sonra Asım’ın hadisin 

sonunda zikrettiği kısmı hem doğrudan hem de Nadr vasıtasıyla Enes’ten işittiğinin 

anlaşıldığını belirtmektedir.1080 Bu da onun  Darakutnî’nin tenkidini kabul ettiğini 

göstermektedir. Çünkü hadisin zikretmiş olduğu tariklerinin hiç birinde Musa b. 

Enes’in  adı geçmiş değildir. 

Görüldüğü gibi  İbn Hacer, bu bölümdeki tenkitleri, genelde basit gördüğü için 

cevaplarını geçiştirmeye çalışmış ve  Buhârî’nin bu tür gerekçelerle tenkit 

edilemeyeceğini iddia etmiştir. Geçiştirmeye çalıştığı tenkitlerden birini hadislerin 

farklı olmadıklarını iddia ederek, birini de  Buhârî’nin ihtisar yaptığını iddia ederek 

cevaplamaya çalışmıştır. Verdiği bu cevapların yetersizliği, tenkitlerin onun iddia 

ettiği gibi basit olmadıklarını göstermektedir. Zira verdiği cevaplarla, rivayetler 

hakkında dile getirilmiş olan problemlerin giderildiği iddia edilemez.  

 

II.2.2. Darakutnî’nin Tenkit Ettikleri Dışında İsnadı Tenkit Edilmiş Olan 

Hadisler 

Daha önce belirttiğimiz gibi  el-Camiu's-Sahîh’te Darakutnî’nin tenkit ettiği 

hadislerin dışında isnadı tenkide uğramış hadisler de bulunmaktadır. İbn Hacer 

bunların bir kısmına  Hedyu's-Sârî’de diğerlerini de  Fethu'l-Bârî’de değinmektedir. 

O, bu hadislere yönelik tenkitleri de Darakutnî’nin tenkitleri gibi cevaplamaktadır. 

Bu sebeple bu konuyu uzatmadan,  birkaç örnek zikretmekle  yetineceğiz.   

                                                                        
1078  Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 534-535. 
1079  Bkz. Muslim, 15, Hac, 463, (I,994). 
1080 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XIII, 348-349.  
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1. Buhârî, ifk hadisinin bir kısmını üç ayrı tarikle Mesrûk vasıtasıyla Hz. 

Aişe’nin annesi Ummu Rûmân’dan rivayet etmiştir.1081 

Bunun bir vehimden ibaret olduğunu belirten el-Hatîb el-Bağdâdî 

(ö.463/1071), “Mesrûk, Ummu Rûmân’dan hadis işitmemiştir. Çünkü Ummu Rûmân 

Hz. Peygamber hayattayken vefat etmiştir. Vefat ettiğinde Mesrûk altı yaşındaydı. 

Bu illet,  Buhârî’ye kapalı kalmıştır. Zannedersem Muslim bunun farkına varmış ve 

hadisi nakletmemiştir. Eğer bu rivayet sahih olsaydı Mesrûk sahabi olurdu ve Hz. 

Peygamber’den hadis işitmesinde de herhangi bir mani olmazdı. Halbuki Hadisin 

mursel olduğu açıktır,”1082 demiştir.  Hadisin Sahîh’in Yusuf suresinin tefsiri 

bölümündeki tarikini zikrettikten sonra Husayn’nın hadisi “Şakik (Ebu Vail) – 

Mesrûk (seeltu) Ummu Rûmân” şeklinde rivayet etmiş olduğunu belirten Bağdâdî,  

Husayn’ın ihtilata düştüğünü ve bu hadisi de ihtilata düştükten sonra rivayet etmiş 

olabileceğini belirterek problemin ondan kaynaklanmış olabileceğini belirtmiştir. 

Hadisin  Husayn’dan gelen başka bir tarikinde hadisin “Ummu Rûmân’a soruldu” 

şeklinde rivayet edilmiş olduğuna dikkat çeken Bağdâdî,  “Buhârî’deki rivayette 

geçen iwd� (sordum) kelimesi i�g� (soruldu) kelimesinin tashif olmuş şekli olabilir,” 

diyerek,  Buhârî’deki rivayetin  hatalı olabileceğini, dolayısıyla Mesrûk’un hadisi 

Ummu Rûmân’dan işittiğine delil olamayacağını anlatmaya çalışmaktadır.1083 Ayrıca 

o, Husayn’dan başka hadisi Ebu Vâ’il’den bu şekilde rivayet edenin bulunmadığını 

söyledikten sonra, onun vehme düşerek Mesrûk’u Ummu Rûmân’a soruyu soran kişi 

olarak gösterdiğini belirtmektedir.1084 

İbn Abdi’l-Berr (ö.463/1070) de Mesrûk’un Ummu Rûmân’dan rivayetinin 

mursel olduğunu belirtmektedir. Kadî İyâd (ö.544/1149) da  bu konuda ona tabi 

                                                                        
1081 Musa b. İsmail (haddesehâ) - Ebu Avane (an)  – Husayn b. Abdurrahman el-Vasıtıî (an) - Ebu 

Vail (haddesenî) – Mesrûk b. el-Ecda’-(haddesetnî) Ummu Rûmân. (64, Mağazi, 35, [V,60]). 
  Musa (haddesenâ) - Ebu Avane (an) – Husayn (an) – Ebu Vail (haddesenî) – Mesrûk b. el-Ecda’ 

(haddesetnî) – Ummu Rûmân. (65, Tefsir, 12/3, [V,216]). 
  Muhammed b. Kesir (ahberenî) – Suleyman (an) – Husayn (an) – Ebu Vail (an) – Mesrûk (an) - 

Ummu Rûmân. (65, Tefsir, 24/7, [VI,9]). 
1082  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 531. 
1083  A.g.e., ay. 
1084 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 556. Bağdâdî, bu son söylediklerini  elindeki el-Camiu's-Sahîh 

nüshasını esas alarak söylemiş olmalı. Muhtemelen onun kullandığı  el-Camiu's-Sahîh nüshasında 
hadis iwd� (sordum)  şeklinde rivayet edilmiştir. Elimizdeki nüshada ise, Mesrûk hadisi 
haddesetnî tabiriyle rivayet edilmektedir ki, bu da  Buhârî ile ilgili değerlendirmelerde nüsha 
farklılıklarının her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir. 
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olmuştur.1085 ez-Zerkeşî (ö.794/1392) de el-İcabe adlı eserinde Mesrûk’un Ummu 

Rûmân’la görüşmediğini belirterek,  Buhârî’nin Mesrûk tarikiyle ifk hadisini Ummu 

Rûmân’dan rivayet etmesinin bir vehimden ibaret olduğunu belirttikten sonra şöyle 

demektedir: “Muhammed b. Sa’d (ö.230/845) ve başkaları, Ummu Rûmân’ın, 

hicretin altıncı yılında, Rasulullah (s.a.v.)  hayattayken vefat ettiğini ve Rasulullah’ın 

(s.a.v.) onun kabrine indiğini zikrederler.1086 Bu, Mesrûk’un Ummu Rûmân’dan 

rivayet ettiği  Buhârî hadisi hakkındaki problemi güçlendirir. Fakat bazı alimler, 

Ummu Rûmân’ın, Rasululah  (s.a.v.) hayattayken vefat ettiğine karşı çıkarlar ki, Ebu 

Nuaym el-Isfahânî (ö.430/1038) onlardandır. Buna karşı çıkanların Mesrûk 

hadisinden başka dayanağı yoktur. Nitekim el-Hatib, “Mesrûk, Ummu Rûmân’dan 

hiçbir şey işitmemiştir. Muslim, fark ettiği halde,  Buhârî’ye bunun gizli kalması 

şaşılacak şeydir,” demiştir.”1087 

Buhârî’nin rivayetinin doğru olduğunu ifade eden İbn Hacer, tenkitlere şu 

şekilde cevap vermektedir: Hatib ve ona tabi olanların dayanağı, Ali b. Zeyd b. 

Cud’ân’dan rivayet edilen ve Ummu Rûmân’ın hicri altıncı yılda Hz. Peygamber 

hayattayken vefat ettiğini belirten hadistir. Ali b. Zeyd zayıf bir ravidir. Buhârî, et-

Tarihu’l-Evsat’ında Hz. Osman’ın döneminde vefat edenler bölümünde, Mesrûk’un 

rivayetinin isnad yönünden daha sahih olduğunu belirtmektedir. İbrahim el-Harbi 

(ö.285/898), Mesrûk’un Hz. Ömer döneminde Ummu Rûmân’dan hadis rivayet 

ettiğini belirtmektedir. Ebu Nuaym el-İsfahani de Ummu Rûmân’ın Hz. 

Peygamber’den (s.a.v.)  sonra da bir müddet yaşadığını belirtmektedir.1088  

İbn Hacer, Ummu Rûmân’ın hicri dördüncü, beşinci ve altıncı yılda vefat 

ettiğini belirten rivayetlerin el-Vâkidî’den (ö.208/823) geldiğini ve sahih rivayetlerin 

el-Vâkidî’den gelen rivayetlerle tenkit edilemeyeceğini belirttikten sonra, Zubeyr b. 

Bekkâr’ın da içinde zayıf raviler bulunan munkatı bir isnadla Ummu Rûmân’ın 

altıncı yılın Zilhicce ayında öldüğünü rivayet ettiğini ve Buhârî’nin hem et-Tarihu’l-

Evsat’ta hem de et-Tarihu’s-Sağîr’de bunu reddettiğini belirtmektedir.1089  

                                                                        
1085  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 531.  
1086  Bkz. İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, VIII, 276-277. 
1087  ez-Zerkeşî, el-İcâbe li İrâdi Mâ’stedrekthu ‘A’işe ‘ala’s-Sahabe, tah. Said el-Afgani, el-

Mektebetü’l-İslamî, Beyrut, 1985, s. 31-32. (Türkçesi, Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği 
Eleştiriler, çev. Bünyamin Erul, Kitabiyat, Ankara, 2000, s. 165). 

1088  İbn Hacer, Hedyu’s-Sârî, s. 531; Fethu’l-Bâri, VII, 556. 
1089  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 556. 
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İbn Hacer, el-Hatîb’in el-Vâkidî ve Zubeyr’in rivayetlerine dayanarak bu 

hadisi tenkit ettiğini belirttikten sonra, Ahmed b. Hanbel’in Ebu Seleme tarikiyle Hz. 

Aşie’den rivayet ettiği şu hadisi kendi görüşüne delil olarak zikretmektedir: “Aişe 

dedi ki: Tahyir (muhayyer kılma) ayeti inince [33, Azab, 28-29] Hz. Peygamber  

(s.a.v.) ilk önce Hz. Aişe’ye sordu: Ey Aişe, sana bir şey söyleyeceğim, baban Ebu 

Bekir ve annen Ummu Rûmân’a danışmadan görüşünü belirleme...”1090 Hadisin 

Sahîhayn’deki1091 aslında ise Ummu Rûmân’ın isminin  geçmediğini belirten  İbn 

Hacer, Tahyir ayetinin dokuzuncu yılda inmiş olduğunu ve bunun da Ummu 

Rûmân’ın ölümünün el-Vâkidî ve Zubeyr’in zikrettikleri tarihten sonra olduğunu 

gösterdiğini belirtmektedir.1092 Ayrıca   Buhârî’de yer alan, Hz. Ebu Bekir’in misafir 

ettiği suffa ehli ile ilgili hadiste, Abdurrahman’ın annesinden de söz etmiş 

olduğunu1093 belirten ve onun Hz. Aişe’nin kardeşi olduğuna dikkat çeken  İbn 

Hacer, “Abdurrahman, Hudeybiye’den sonraki dönemde hicret etmiştir. Hudeybiye 

altıncı yılın Zilkade ayındadır. İbn Sa’d göre Abdurrahman  yedinci yılda hicret 

etmiştir. Zubeyr’e göre ise yedi veya sekizinci yılda hicret etmiştir. Dolayısıyla 

Ummu Rûmân Vakidi ile Zubeyr’in söyledikleri vakitten sonra da yaşamıştır,” 

dedikten sonra verdiği bu malumatın el-Hatib’in itirazı için yeterli bir cevap 

olduğunu belirtmektedir.1094 

Görüldüğü gibi  İbn Hacer, daha baştan  Buhârî’nin rivayetini sahih olarak 

kabul etmiş olduğundan itirazları kabul etmemekte ve itirazda bulunanların 

söylediklerini destekleyen rivayetleri de  Buhârî’ye dayanarak reddetmektedir. O, 

Buhârî’nin rivayetini tenkit edenlerin tek dayanaklarının Ali b. Zeyd rivayeti 

olduğunu da belirtmektedir. Fakat şunun da belirtilmesi gerekir ki, ez-Zerkeşi de 

Ummu Rûmân’ın hicri altıncı yılda öldüğüne karşı çıkanların tek dayanaklarının 

Mesrûk’un hadisi olduğunu belirtmiştir1095 ve üstelik bu hadisin isnadında yer alan 

Husayn’ın1096 vehme düştüğü de iddia edilmiştir. Her ne kadar Husayn’ın sika 

olduğu belirtilmişse de bu, onun vehme düşmesini imkansız hale getirmez. Kısacası 
                                                                        
1090  Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 216. 
1091  Bkz.  Buhârî, 65 Tefsir, 33. sure, 4, 5,  (VI,23). 
1092  İbn Hacer,  a.g.e., VII, 556. 
1093  Bkz. Buhârî, 61, Menakıb, 25, (IV,172). 
1094  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 531-532; Fethu’l-Bâri, VII, 556. 
1095  Bkz. ez-Zerkeşî,  a.g.e., s. 31-32. 
1096 Sika olarak nitelendirilmiş olan Husayn’ın ömrünün sonlarına doğru ihtilata düştüğü belirtilmiştir. 

Bkz. Nesai, ed-Du’âfâ ve’l-Metrûkîn, s. 30; el-Ukaylî, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr, I, 314; İbn Adîy, 
el-Kâmil, II, 397; ez-Zehebî, Siyer, V, 422-424; Mizânu’l-İ'tidâl, II, 310-311. 
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her iki grubun da ellerinde çok sağlam deliller bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

herhangi birini tercih etmek diğerinin mutlak olarak yanlış olduğu anlamına 

gelmeyebilir. Fakat İbn Hacer, daha önce zikrettiğimiz misallerde olduğu gibi, 

burada da  Buhârî’yi otorite olarak kabul ettiği için, onun görüşlerine aykırı olan her 

şeyi reddetmekte ve onun rivayetini kesin doğru olarak kabul etmektedir. 

2. Safiyye b. Şeybe’den  rivayet edilen “Hz. Peygamber  (s.a.v.), bazı eşleri 

için iki avuç arpayı velime olarak verdi,”1097  hadisinin bazı tariklerinde Safiyye’nin 

hadisi Hz. Aişe’den aldığı anlaşılmaktadır.1098 el-Burkânî (ö.425/1033), Safiyye’nin 

sahabi olmadığını belirterek  hadisin mursel olduğunu belirtmiştir.  İbn Hacer, bu 

iddianın el-Burkânî'den önce Nesaî (ö.303/915) ve Darakutnî’(ö.385/995)   

tarafından dile getirildiğini ve Darakutnî’nin bu  hadisin  Buhârî’nin mursel  

hadislerinden olduğunu söylediğini, İbn Sa’d (ö.230/844) ile İbn Hibban’ın 

(ö.354/965) da Safiyye’yi tabiundan saydıklarını  belirtmektedir.1099 el-Kelâbâzî 

(ö.398/1007) de  Buhârî’nin ricaline dair yazdığı eserinde  Safiyye’nin tabiundan 

olduğunu belirtmektedir.1100 Keza el-Bâcî (ö.474/1081) de Darakutnî’nin 

söylediklerini nakletmekte ve onun Safiyye’nin  Hz. Peygamber’den  (s.a.v.) 

rivayetinin sahih olmadığını söylediğini ifade etmektedir.1101 Bütün bunlar hadisin 

mursel olduğunu göstermeye yeter bir delildir. 

  İbn Hacer, Safiyye’nin sahabeden olduğunu, dolayısıyla da  hadisin mursel 

olmadığını göstermek için  el-Mizzi’nin (ö.742/1341) Etraf’ta, “Buhârî, K. Hacc’da 

Ebu Hureyre ve İbn Abbas’ın Mekke’nin haremi ile ilgili  hadislerinden sonra, aynı  

hadisin “Ebân b. Salih (kâle) – el-Hasan b. Muslim (an) – Safiyye binti Şeybe (kâlet) 

: Rasulullah’tan  (s.a.v.) işittim ki...” şeklinde de  rivayet edildiğini belirtmiştir. İbn 

Mace  de hadisi bu vecihle  vasletmiştir,” dediğini belirtmektedir.1102  Buhârî’nin 

Tarih’inde de bu haberi vaslettiğini belirten   İbn Hacer, el-Mizzi’nin daha sonra 
                                                                        
1097  Buhârî, 67, Nikah, 70, (VI,143). 
1098  Bkz. Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 113. 
1099 Fethu'l-Bârî, IX, 297. İbn Sa’d, Safiyye’nin terceme-i halinde onun tabiundan olduğunu açıkça 

söylememektedir. Fakat onu  Hz. Peygamber’den  (s.a.v.) değil de eşlerinden  rivayette bulunan 
kadınlar arasında sayması onu tabiundan saydığı anlamına gelebilir. Bkz. İbn Sa’d, Kitabu’t-
Tabakati’l-Kebir, VIII, 469. İbn Hibbân, Safiyye’nin  Hz. Peygamber’den  hadis işittiğini ve 
O’nu tavaf yaparken gördüğünü söylemekle beraber (Kitbu’s-Sikât, III, 197) onu tabiun içinde 
zikretmektedir. (Kitabu’s-Sikât, IV, 386.) İbn Hıbban’ın verdiği bilgilerdeki çelişki açıkça 
görülmektedir.    

1100 el-Kelâbâzî, Ricalu Sahîhi’l-Buhârî, thk. Abdullah el-Leysî, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, 1987, II, 854.  
1101  el-Bâcî, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh, III, 1494. 
1102  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 297. 
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şöyle dediğini nakletmektedir: “Eğer bu [rivayet] sahih ise (Safiyye’nin) sahabi 

olduğunu açıkça göstermiş olmaktadır. Fakat Ebân b. Salih zayıf bir ravidir.”   İbn 

Hacer, el-Mizzî’nin bunu söylediği halde Ebân’ın zayıf olduğuna dair Tehzib’de 

hiçbir şey nakletmediğini; bilakis Yahya b. Main, Ebu Hatim ve Ebu Zur’a’dan onun 

sika olduğunu naklettiğini ifade ettikten sonra Zehebî’nin Muhtasaru’t-Tehzîb’de 

“Ebân’ı zayıf sayan kimseyi görmedim” dediğini nakletmektedir.  İbn Abdi’l-Berr’in 

Ebân’ı zayıf saydığını da belirten  İbn Hacer, İbn Main ve diğerlerinin onu tevsik 

etmelerinin yeterli olduğunu söylemektedir. Son olarak da el-Mizzî’nin, Safiyye’nin 

“Hz. Peygamber  (s.a.v.), bir devenin üstünde tavaf yapıyordu. Bir sopayla el-

haceru’l-esvedi selamlarken ben ona bakıyordum,” şeklindeki  hadisini zikrettiğini 

ve isnadı hasen olan bu hadisin Safiyye’nin  Hz. Peygamber’i görmediğini 

söyleyenlerin görüşünü zayıflattığını söylediğini, belirtmiştir.  Ebu Davud ve İbn 

Mace’nin de bu  hadisi  rivayet ettiklerine dikkat çeken İbn Hacer, “Hz. Peygamber’i 

gördüğü ve gördüklerini zapt ettiği sabit olduktan sonra küçük de olsa O’nun 

konuşmasını duymasında herhangi bir  mani söz konusu olamaz”1103 diyerek 

Safiyye’nin sahabi olduğunu dolayısıyla da hadisin mursel olamayacağını 

ispatlamaya çalışmaktadır.  

Burada  İbn Hacer,  Buhârî’nin rivayetlerine dayanarak, yapılan tenkitleri 

reddetmektedir. Bu da onun  Buhârî’nin görüşlerini mukaddem saymasından 

kaynaklanmaktadır. Kanaatimizce Safiyye’nin tabakat kitaplarında tabiundan 

sayılmasını önemsemek ve rivayeti o şekilde değerlendirmek gerekir. Ayrıca Safiyye 

sahabi olarak kabul edilse bile, bu durum onun hadisi Hz. Aişe’den almış olma 

ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. 

3. Ebu Hureyre’den  rivayet edilen “...Ben, kulumu sevdiğim zaman onun 

işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum...”1104 şeklindeki hadisin 

isnadı şöyledir: Muhammed b. Osman b. Kerâme – Halid b. Mahled – Suleyman b. 

Bilal – Şerîk b. Abdullah b. Ebi Nemir – Ata’ (b. Yesar) – Ebu Hureyre.   

İsnadda yer alan Halid b. Mahled cerhe uğramıştır.  Ebu Davud, Halid’in Şii 

olup sadûk bir ravi olduğunu, Ahmed b. Hanbel ise, munker  rivayetleri olduğunu 

bildirmiştir. Yahya b. Main ise hakkında “la be’se bih” demiştir. Ebu Hatim,  

                                                                        
1103  A.g.e., IX, 298. 
1104  Buhârî, 81, Rikak, 38, (VII/190). 
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hadisinin yazılabileceğini, fakat kendisiyle ihticac edilmeyeceğini, İbn Sa’d da 

munkeru’l- hadis olduğunu ve aşırı bir şii olduğunu bildirmişlerdir.1105 İbn Adîy ise 

Halid b. Mahled’i zikrettikten sonra munker saydığı on tane  hadisini 

saymaktadır.1106 ez-Zehebî, bu bilgileri naklettikten sonra Halid’in Buhârî’de  rivayet 

edilen bu hadisine yer vererek şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Bu, 

gerçekten garib olan bir  hadistir.  el-Camiu’s-Sahîh’in büyüklüğü olmasaydı bunu 

da Halid b. Mahled’in munker  rivayetlerinden sayarlardı. Çünkü  hadisin lafzında 

garabet vardır ve Şerîk’in infirad ettiği bir  hadistir. Şerîk de hafız değildir.  Hadis 

sadece bu isnadla  rivayet edilmiştir.  Buhârî’den başka tahric eden de olmamıştır. 

Ahmed’in Musned’inde yer aldığını da sanmıyorum.”1107  

 İbn Hacer, ez-Zehebî’nin bu söylediklerini naklettikten sonra  “Kesinlikle 

Ahmed’in Musned’inde yer almamaktadır. Hadisin sadece bu isnadla  rivayet edildiği 

iddiası merduttur. Bununla birlikte Halid’in şeyhinin şeyhi olan Şerîk tenkide 

uğramıştır. O, mi’rac  hadisini bazı ziyade ve noksanlıklarla, takdim ve tehir yaparak 

ve infirad ettiği bazı şeylerle, rivayet etmiştir. İnfirad ettiği şeylerde kendisine 

mutabaat söz konusu olmamıştır,” şeklinde bir cevap vermekte, ardından da hadisin, 

toplamının bir aslı olduğuna delalet ettiğini belirttiği, bazı tariklerini zikretmektedir. 

Hadis Hz. Aişe, Hz. Ali, Ebu Umame, İbn Abbas, Enes, Huzeyfe, Muaz b. Cebel ve 

Vehb b. Munebbih’ten de  rivayet edilmiş olup, İbn Hacer, hepsinin isnadlarını ve 

problemlerini zikretmektedir.1108  

Hadisin bütün tariklerinde problem bulunduğu anlaşılmaktadır. ez-Zehebî’nin 

belirttiği gibi,  hadisin  Buhârî’nin Sahîh’inde yer almış olması, hakkında serbestçe 

konuşmanın önüne geçmiştir. Kanaatimizce İbn Hacer de bu sebeple, Halid b. 

Mahled hakkında söylenenleri dikkate almadan,   hadisi savunmaya çalışmıştır.1109    

                                                                        
1105  Krş. İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, VI, 406. 
1106  Krş. İbn Adiy, el-Kamil fi Duafai’r-Rical, III, 34-36. 
1107  ez-Zehebî, Mizanu’l-İ‘tidal, II, 426. 
1108  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XI, 415.  
1109  Buhârî’nin isnadı tenkit edilmiş olan diğer bazı hadisleri için bkz.  Fethu'l-Bârî, I, 543-544 (h.no. 

312), 649 (h.no. 384), 721 (h.no. 453); II, 464 (h.no. 880); III, 284 (h.no. 1358), 634 (h.no. 1641), 
698 (h.no. 1701, 1702, 1703, 1704), 745 (h.no. 1753); IV, 172 (h.no. 1920), 614 (h.no. 2311); V, 
228 (h.no. 2559), 373 (h.no. 2691); VI, 132 (h.no. 2931), 357 (h.no. 3192), 486 (h.no. 3359), 492 
(h.no. 3362), 540 (h.no. 3404), 786-787 (h.no. 3642); VII, 185-186 (h.no. 3830);VIII, 295, (h.no. 
4568), 516 (h.no. 4722), 862-863 (h.no. 4920); IX, 77 (h.no. 5018), 154 (h.no. 5081), 522 (h.no. 
5286), 600 (h.no. 5325, 5326), 695 (h.no. 5430), 737 (h.no. 5472), 748 (h.no. 5475); X, 64-67 
(h.no. 5590); XI, 175 (h.no. 6345, 6346), 219 (h.no. 6382), 341 (h.no. 6452); XII, 11 (h.no. 
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 İbn Hacer, Darakutnî’nin tenkitlerine verdiği cevaplarda olduğu gibi, 

zikrettiğimiz bu misallerde de  Buhârî’yi hep savunmuştur. O,  Buhârî’yi hadis 

ilminde herkesten üstün tuttuğu için ona yapılmış olan tenkitleri kabule 

yanaşmamıştır. Bunun neticesinde de çok açık bir şekilde cerh edilmiş olan ravilerin 

rivayet etmiş oldukları hadisleri bile savunmaktan geri kalmamıştır. Zehebî’nin 

belirttiği gibi,  Buhârî’nin otoritesi, hem onun rivayet etmiş olduğu bir çok problemli 

hadisin tenkit edilmesinin önünü kesmiş, hem de yapılan tenkitlerin her halükarda 

reddedilmesine sebebiyet vermiştir.   

II.3. Buhârî’nin Ravilerine Yönelik Tenkitler 

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’ine yöneltilmiş olan tenkitlerin bir kısmı da 

hadislerini  rivayet etmiş olduğu ravilere yönelik tenkitlerdir. Her ne kadar  

Buhârî’nin bir kişinin hadisini  rivayet etmiş olmasının o kişi için tadil anlamına 

geldiği; hatta  Buhârî’nin hadisini  rivayet etmiş olduğu ravinin köprüyü geçtiği dahi 

iddia edilmişse de,1110  çok sayıda ravisinin cerh edilmiş olması bu iddiaların 

gerçekleri yansıtmadığını göstermektedir. Nitekim İbn Hacer de bu iddiaları dile 

getirmiştir.1111 O, bu iddiaları esas alarak hem  Hedyu's-Sârî’de  hem de  Fethu'l-

Bârî’de  Buhârî’nin ravilerine yöneltilmiş olan tenkitleri reddetmeye çalışmaktadır.   

İbn Hacer, mukaddimenin, Buhârî’nin tenkide uğramış olan ravilerine 

ayırdığı, dokuzuncu bölümünde söze “İnsaf sahibi herkesin şunu bilmesi gerekir ki,  

Buhârî’nin herhangi bir ravinin hadisini  rivayet etmiş olması, o ravinin onun 

nazarında adil, zaptı sahih ve gafletten uzak olduğunu göstermektedir,”1112 şeklinde 

başlayarak daha baştan tenkitlerin önünü kesmeye çalışmakta ve  Buhârî’nin 

ravilerini tenkit etmenin insafsızlık anlamına geleceğini ima etmektedir. Cumhurun,  

Buhârî’nin ravilerini ta’dil ettiklerini söyleyerek bu görüşünü pekiştirmeye çalışan  

İbn Hacer, bunu da “Buna ek olarak cumhurun Buhârî ve Muslim’in kitaplarını 

Sahihayn olarak nitelendirmeleri, o iki kitapta hadisleri  rivayet edilmiş olan ravileri 

ta’dil ettikleri anlamına gelmektedir. Bu, sadece hadisleri Sahîh’te  rivayet edilmiş 

                                                                                                                                                                                                           

6732), 142 (h.no. 6812), 148 (h.no. 6816), 156 (h.no. 6820), 161 (h.no. 6823); XIII, 40-41 (h.no. 
7083), 346 (h.no. 7302), 507 (h.no. 7420), 510 (h.no. 7428), 527 (h.no. 7439).  

1110 İbn Dakîk el-‘îd, el-İktirâh, s. 55.   
1111 İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 543. 
1112  A.g.e., ay. 
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olan raviler için söz konusu olmuş bir husustur,”1113 şeklinde açıklamaktadır.  Bu 

söylediklerinin  Buhârî’nin kitabının aslını oluşturan hadislerin ravileri için söz 

konusu olduğunu belirten  İbn Hacer, hadisleri mütabi, şahid veya muallak olarak  

rivayet edilenlerin ise, sıdk sıfatını almakla beraber, derecelerinin zapt vb. yönlerden 

farklı olduğunu ifade etmektedir.1114 Bu şekilde Buhârî’nin hadisini rivayet etmiş 

olduğu ravinin, her halükarda en azından sadûk olarak kabul edilmesi gerektiğini 

savunan  İbn Hacer, onun ravilerine yöneltilmiş olan tenkitleri de şu şekilde 

değerlendirmektedir: “Bir kişi  Buhârî’nin ravilerinden birini cerh ettiği zaman,  

Buhârî’nin tadil etmiş olduğu birini cerh etmiş olmaktadır. Bu sebeple cerh gerekçesi 

açıklanmadan kabul edilmez. Cerh edilmiş olan ravinin adaletini, mutlak zaptını veya 

herhangi bir haberle ilgili zaptını bozan bir kusurunun açıklanması gerekmektedir. 

Çünkü alimleri cerh yapmaya götüren sebepler farklıdır. Bu sebeplerin bir kısmı 

kusur olarak kabul edilir, bir kısmı da kabul edilmez.” Ebu’l-Hasan el-Makdisî’nin 

(ö.611/1214), rivayeti Buhârî’nin Sahîh’inde yer alan ravi için “O, köprüyü 

geçmiştir”, dediğini ve bunun onlar hakkındaki cerhlere iltifat edilmeyeceği 

anlamına geldiğini belirten  İbn Hacer, Ebu’l-Feth el-Kuşeyrî’nin [İbn Dakîk el-‘îd]  

(ö.702/1302) Muhtasar’ında el-Makdisi’nin bu sözü için “Biz de, cumhurun 

Sahihayn için ittifak etmiş olmalarının ifade etmiş olduğu anlamın önüne geçecek bir 

zann-ı galip meydana getirecek açık bir delil olmadıkça,  bu şekilde inanıyoruz ve 

bunu söylüyoruz...” dediğini nakletmek1115 suretiyle  tenkitlere açık bir kapı 

bırakıyor gibi görünse de, ravileri değerlendirirken onlar hakkında vuku bulmuş olan 

cerhleri zikrettikten sonra  Buhârî’yi mazur göstermek için giriştiği çabalar, onun 

tenkide işlerlik kazandırma niyetinde olmadığını göstermektedir.  

Görüldüğü gibi İbn Hacer, daha baştan  Buhârî’nin ravilerine yöneltilmiş olan 

tenkitleri geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Aslında bu, cerh ta’dil geleneğimizin 

hakim tavrıdır. Hadis usulünün belirlenmiş bazı kuralları, Sahihayn başta olmak 

üzere muteber addedilen bazı hadis kaynakları söz konusu olunca, değişik te’viller 

yapılarak, onların   lehine yorumlanmıştır. Halbuki “Cerh-ta’dil uygulamasında 

riayet edilmesi gereken en önemli ilke tutarlılıktır. Bir ravinin güvenilirliğini veya 

güvenilmezliğini belirleyen unsurlar tespit edildikten sonra, artık bunların -meşhur 

                                                                        
1113  A.g.e., ay. 
1114  A.g.e., ay. 
1115  A.g.e., ay. Krş. İbn Dakîk el-‘îd, el-İktirâh, s. 55.   



 246  
 

 

hadis imamları dahil- herkese ayırım gözetilmeksizin uygulanması gerekir. Maalesef 

klasik hadis usulünde konulmuş olan pek çok kural, özünde son derece isabetli 

olduğu halde, uygulamada ayırım yapılmış ve bazı ravilere uygulanırken, bazıları 

açıkça istisna edilerek kayrılmıştır.”1116  

Bunun en güzel örneklerinden birini, adil bir ravinin bir kişiden hadis rivayet 

etmesinin, o kişi için ta’dil sayılıp sayılamayacağı meselesi oluşturmaktadır. Hadis 

usulünde, adil bir ravinin rivayetinin, ismini vererek kendisinden rivayette bulunduğu 

kişi için ta’dîl sayılamayacağı ve bunun hadis alimlerinin çoğunun görüşü olduğu 

belirtildiği halde1117  Buhârî ve Muslim’in bir kişinin hadisini rivayet etmeleri o kişi 

için ta’dil olarak görülmüş ve Buhârî ve Muslim’in kitaplarını Sahihayn olarak 

nitelendiren cumhurun onların ravilerini ta’dil ettikleri iddia edilmiştir.1118 

Kanaatimizce ilmi tutarlılık adına Hadis usulünün yukarıda zikrettiğimiz kuralı esas 

alınmalıdır. Sırf Sahihayn’de hadisleri rivayet edildiği için onlara ayrıcalık 

tanınmamalıdır. Nitekim bazı hadis alimleri hakim tavrı kabullenmeyip, Buhârî ve 

Muslim’in ravilerini de tenkit etmişlerdir ki, bizce de doğru olan yaklaşım budur. 

Çünkü her hadis alimi gibi,  Buhârî ve Muslim de kendi içtihatlarına göre ta’dil 

ettikleri ravilerin rivayetlerini kitaplarına almışlardır. Yani hadislerini rivayet 

ettikleri raviler onlara göre sika olan ravilerdir. Ancak bu, o ravilerin herkes 

tarafından sika kabul edildikleri anlamına gelmez. Nitekim  Buhârî ve Muslim’in 

hadislerini rivayet etmiş oldukları çok sayıda ravinin tenkit edilmiş olması da bu 

gerçeği ortaya koymaktadır.     

Cumhurun  Buhârî’nin ravilerini ta’dil ettiğini iddia etmek gerçekleri 

görmezlikten gelmek demektir. Bunu anlamak için  İbn Hacer’in Hedyu's-Sârî’nin 

dokuzuncu faslında zikrettiği ravi listesine bakmak yeterli olacaktır.  O, bu bölümde 

tenkide uğramış beş yüze yakın raviyi ele alıp değerlendirmektedir. Bunların bir 

kısmı muallak hadis ravisidir. Muallak hadis ravilerini hariç tutuğumuz zaman, 

geriye kalan dört yüze yakın ravi, Buhârî’nin hadislerini  rivayet etmiş olduğu 

ravilerin neredeyse yüzde yirmi beşini oluşturmaktadır.1119  Azımsanmayacak sayıda 

                                                                        
1116 Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 154. 
1117 İbnu’s-Salah, Ulumu’l-Hadîs, s. 111. 
1118 İbn Dakîk el-‘îd,  a.g.e., s. 55;  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 543; Kastalanî, İrşadu’s-Sârî, I, 22; el-

Cezairî, Tevcihu’n-Nazar, I, 246. 
1119 Bu oranı, el-Bâcî’nin Buhârî’nin ricaline dair kitabında ele aldığı ravilerin sayısını esas alarak 

tespit ettik . Zira el-Bâci söz konusu kitabında yaklaşık 1600 raviyi ele almıştır. 
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ravinin tenkide uğramış olduğunun göstergesi olan bu rakam, kanaatimizce 

Buhârî’nin de isnadı kusurlu addedilen  çok sayıda hadisi içerdiği anlamına 

gelmektedir.1120  

Buhârî’nin ravilerini tenkit edenlerin içinde Yahya b. Main, Ahmed b. 

Hanbel, Ali b. el-Medinî, Nesaî, Darakutnî gibi büyük hadis imamları da 

bulunmaktadır. Bu da Buhârî’nin ravilerine tanınan imtiyazların ilk dönemlerde söz 

konusu olmadığını göstermektedir.1121   

 İbn Hacer,  Buhârî’nin ravilerine yöneltilmiş olan tenkitleri yukarıda 

zikrettiğimiz gibi, genel bir şekilde savuşturmaya çalıştıktan sonra, yapılmış olan 

tenkitleri beş gruba ayırmaktadır: 

1. Cehaletu’l-hâl.1122  İbn Hacer,  Buhârî’nin ravileriyle ilgili mechulu’l-hal 

olma iddialarını şu şekilde değerlendirmektedir: “Buhârî, hadislerini aldığı ravilerin 

adaletle maruf olmasını esas aldığı için Sahîh’inde meçhul ravi bulunmamaktadır. 

Herhangi bir kişi  Buhârî’nin ravilerinden birinin meçhul  olduğunu iddia ediyorsa, 

bu kişinin iddiasıyla  Buhârî’nin ravi hakkındaki iddiası çelişiyor demektir. Böyle bir 

durumda ravinin maruf olduğunu iddia eden  Buhârî’nin iddiası tercih edilir. Çünkü 

onda inkâr edenin bilmediği bir bilgi var demektir.”1123   

                                                                        
1120 Bu rakamlar, İbn Hacer’in zikrettiğimiz kanaatinin yanı sıra Sahihayn hadisleri için, “Buhârî ve 

Muslim meşhur bir sahabiye varıncaya kadar ravilerinin sika olduklarında ittifak edilen hadisleri 
rivayet etmişlerdir. Ravilerin sikalığı konusunda imamlar arasında ihtilaf bulunmamalı ve hadisin 
isnadı muttasıl olmalıdır,” (Bkz. el-Makdisî, Şurûtu’l-Eimmeti’s-Sitte, s. 86) dedikten sonra 
ravilerini,  adalet sahibi, nakil imamlarının sika olduklarında  ve imamet vasıflarını taşıdıklarında  
icma ettikleri kişiler olarak vasıflandıran (Şurûtu’l-Eimmeti’s-Sitte, s. 88) el-Makdisî’nin 
(ö.507/1113) Buhâri ve Muslim’in şartları olarak  zikretmiş olduğu hususların  gerçeklerle 
bağdaşmadığını ve bir iddia olmaktan öteye gidemediğini de açıkça göstermektedir. 

1121 Buhârî’nin otoritesini kazanma sürecini araştıran Kamil Çakın, onun kitabının çağdaşları 
tarafından olduğu gibi kendinden sonra gelen alimler tarafından da tartışıldığını belirttikten sonra 
şöyle demektedir. “Buhârî’nin vefatından sonraki yıllarda Sahîh, henüz İslam dünyasında 
tanınmadığı için fazla ilgi çeken bir eser niteliğini haiz olmamış, hatta bir müracaat kaynağı 
şeklinde bile kullanılmamıştır. Belki bir asır geçtikten sonra yavaş yavaş dikkatleri çekmeye 
başlayan Sahîh, zaman zaman tenkit edilmiştir. Önceleri tenkitlerin ağır basmasına karşılık, 
tenkitler ile övgülerin bir arada yapıldığı bir dönem gelmiş ve nihayet VI. asrın başlarından 
itibaren  tenkitler yerini övgüye bırakmıştır. Bu övgülerle birlikte icma’a giden yol açılmış ve VI. 
asrın ortalarına doğru icma’ fikri telaffuz edilir olmuştur.” Bkz. Çakın, Kamil,  Buhârî’nin 
Otoritesini Kazanma Süreci, İslami Araştırmalar Dergisi, s. 109. 

1122 Cehaletu’l-hâl: Kendisinden iki veya daha fazla kişinin hadis rivayet ettiği ravinin hakkında cerh 
ve ta’dille ilgili herhangi bir hüküm verilmediği için adil olup olmadığının bilinmemesidir. Bu 
durumda olan raviye de mechulu’l-hal denir. Bkz. İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 100; 
Ahmed Naim,  a.g.e., s.324.  

1123  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 543. 
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İbn Hacer burada söz etmese de, başkalarınca  Buhârî’nin bazı ravilerinin 

mechûlu’l-ayn oldukları belirtilmiştir.1124 Mechûlu’l-ayn, tek bir kişinin kendisinden 

hadis rivayet ettiği raviye denir.1125 Hadisçilerin çoğunluğuna göre muchûlu’l-ayn 

olan ravi müphem hükmündedir ve hadisi makbul değildir.1126  

İbn Hacer,  Buhârî’nin tenkide uğramış ravilerini tek tek ele alıp 

değerlendirirken bazı ravilerle ilgili mechûlu’l-ayn iddialarını tartışmakta ve bu 

iddiaların bir kısmının gerçeği yansıtmadığını belirtmektedir. Misal olarak Ebu 

Hâtim’in mechûl olduğunu belirtmiş olduğu el-Hakem b. Abdullah’ı 

zikredebiliriz.1127 Bu zattan sika olan dört ravinin hadis rivayet ettikleri belirtilerek, 

Ebu Hâtim’in iddiasının yanlış olduğu belirtilmiştir.1128  İbn Hacer, aynı şekilde Ebu 

Hatim’in Abbas b. el-Huseyn hakkındaki iddiasını1129  da reddetmekte ve 

kendisinden  Buhârî, Musa b. Harun el-Hammâl ve Hasan b. Ali el-Ma’merî’nin 

rivayette bulunduklarını ve Ahmed b. Hanbel’in de onu tevsik ettiğini 

belirtmektedir.1130  Usâme b. Hafs’tan da dört kişinin rivayette bulunduğu 

belirtilerek, hakkındaki iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir.1131 İbn Hacer, 

herhangi bir gerekçe belirtilmeden zayıf sayılan Usâme’nin sadûk olduğunu iddia 

etse de1132 Tahrîr müellifleri onun bu kanaatine katılmayıp Usame hakkında “da’îfun 

yu’teberu bih” tabirini kullanmaktadırlar.1133   

İbn Hacer’in mechul olduğu belirtilmiş olan ravilerden bazılarını savunurken 

zorlama bazı te’villere giriştiğini de görüyoruz. Misal olarak Cuveyriye hakkında 

                                                                        
1124 Suyûtî, Buhârî’nin mechûlu’l-ayn olduğu belirtilmiş olan ravilerinden bazılarının isimlerini 

zikretmiştir. Mirdâs b. Malik el-Eslemî, Cuveyriye b. Kudâme, Zeyd b. Rabah el-Medenî, el-
Velîd b. Abdurrahman el-Cârûdî, Ahmed b. Kasım el-Belhî, Usame b. Hafs el-Medenî, Esbât 
Ebu’l-Yesa’, Beyân b. Amr, Huseyn b. Hasan b. Yesâr, el-Hakem b. Abdullah el-Basrî, Abbas b. 
el-Huseyn el-Kantarî, el-Hasan b. Ali el- Ma’merî, Musâ b. Hârûn el-Hammal, Muhammed b. 
Hakem el-Mervezî. (Tedrîbu’r-Râvî, I, 269-272). 

1125 el-İrâkî, Fethu’l-Muğîs, s. 158;  İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 99-100; Sahavî, Fethul’-
Muğîs, I, 316.  

1126 el-İrâkî, a.g.e., s.158; es-Suyûtî, Tedrîbu’r-Râvî, I, 269. 
1127 İbn Ebi Hâtim, el-Cerhu ve’t-Ta’dîl, III, 122. 
1128  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 561; Ma’rûf, Beşşâr Avvâd ve El-Arnavût, Şuayb, Tahrîru Takrîbi’t-

Tehzîb, Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1997, I, 309. 
1129 İbn Ebi Hâtim, a.g.e., VI, 215. 
1130 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 579. Ayrıca bkz. İbn Hibbân, Kitabu’s-Sikât, VIII, 511; İbn Hacer, 

Tehzîbu’t-Tehzîb, V, 102.  
1131 ez-Zehebî, Mizânu’l-İ‘tidâl, I,323;  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s.549; Ma’rûf, Beşşâr Avvâd ve el-

Arnavût, Şuayb,  a.g.e., I, 110-111. 
1132 İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, I, 52.  
1133 Bkz. Ma’rûf, Beşşâr Avvâd ve el-Arnavût, Şuayb,Tahrîru Takrîbi’t-Tehzîb, I, 110. 
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söylediklerini zikredebiliriz. Tehzîb’te, Cuveyriye’nin  Buhârî’deki rivayetini1134 İbn 

Ebi Şeybe’nin el-Musannaf’ındaki versiyonu1135 ile karşılaştırarak onun   sahabi 

Cariye b. Kudâme olduğunu belirtmektedir.1136 Fethu'l-Bârî’de “Cuveyriye’nin 

Câriye olduğu tespit edilemezse de o kibar-ı tabiindendir,” 1137  diyen  İbn Hacer, 

Takrîb’inde onun sika olduğunu belirtmektedir.1138 İbn Hacer’in,  Cuveyriye’nin, 

Cariye olduğundan emin olmadığı halde, sıka olduğunu söylemesine karşılık, 

Cuveyriye’nin Cariye olduğu tesbit edilmediği; yani sahabi olduğu tesbit edilmediği 

takdirde mechûl olmaktan kurtulamayacağı belirtilmiştir.1139 

2. Ğalat: Ravinin hadis rivayetinde hata yapması anlamına gelen ğalat, zapt 

ile ilgili kusurlardandır.  

İbn Hacer, ravinin hata yapıp yapmadığının anlaşılması için rivayetlerinin 

başka rivayetlerle mukayese edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hadis başkaları 

tarafından da hatalı olarak rivayet edilmişse hata  daha yukarıdaki bir raviden 

kaynaklanıyor demektir. Şayet hata sadece onun rivayetinde bulunuyorsa, bu durum 

onun rivayetinin sıhhatinde tevekkufu gerektiren bir kusur  olarak kabul edilir.   el-

Camiu's-Sahîh’de bu tür hataları çokça yapan raviler yer almamaktadır. Buhârî, bu 

tür hataları az olan ve seyyiu’l-hifz, lehû evham, lehû menâkir vb. sıfatlarla anılmış 

ravilerden ise mutabaat kabilinden hadisler rivayet etmiştir.1140 

İnsanoğlu, yaratılışı gereği hatadan salim olamaz. En büyük hadis ravileri bile 

hataya düşmekten kurtulamamışlardır.1141  Yahya b. Main’den nakledilen  “Ben 

hadis rivayet edip hata yapana hayret etmem, asıl hadis rivayet edip te [doğruya] 

isabet ede(bile)ne şaşarım,”1142 sözü ile Ahmed b. Hanbel’in “Yahya b. Said’ten daha 

az hata yapanı görmedim. Buna rağmen o yine de birtakım hadislerde hata etmiştir. 

                                                                        
1134 Bkz.  Buhârî, 58, Cizye, 3, (IV,64). 
1135 Bkz. İbn Ebi Şeybe, Musannaf, VII, 437. 
1136 İbn Hacer,  Tehzîbu’t-Tehzîb, II,108.  
1137 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, VI, 329.  
1138 İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, I, 136.  
1139 Ma’rûf, Beşşâr Avvâd ve el-Arnavût, Şuayb,  a.g.e., I, 227. İbn Hacer’in raviler hakkındaki 

kanaatlerinin bir kısmının isabetli olmadığını görmek için Takrîb’i üzerine yazılmış olan Tahrîru 
Takrîbi’t-Tehzîb’i incelemek yeterli olacaktır.  

1140 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 543-544. 
1141 Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 183. Krş.Babanzade, Ahmed Naim,  

Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, I, 282.  
1142 Kırbaşoğlu,  a.g.e., ay. Krş. İbn Hacer, Lisânu’l-Mizân, I, 27.  
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Hata etmekten ve tashifte bulunmaktan kim uzak kalabilir?”1143 şeklindeki sözü  bu 

gerçeği ortaya koymaktadır.    

Bu durum  Buhârî’nin ravileri için de geçerlidir. Nitekim İbn Hacer de 

yukarıdaki açıklamalarıyla  Buhârî’nin kendilerinden hadis rivayet etmiş olduğu bazı 

ravilerin hıfz yönünden kusurlu olduklarını kabul etmektedir. Ne var ki o,  

Buhârî’nin bu tür kusurları olan ravilerin hadislerini mutabaat kabilinden rivayet 

edildiğini belirterek onu mazur göstermeye çalışmaktadır. Bilindiği gibi mutabaat 

kabilinden hadis rivayet etmenin amacı hadisin sıhhatini pekiştirmektir. Fakat daha 

önce de belirttiğimiz gibi zayıf ravilerin bulunduğu isnatlarla gelen hadislerin 

birbirlerini destekleyip sahih derecesine yükselmeleri mümkün olmadığı gibi,1144 

isnadı sahih olan herhangi bir hadisin sıhhatini pekiştirmesi de söz konusu olamaz. 

Özellikle  Buhârî’nin mutabaat için bu tür hadislere müracaat etmesi doğru değildir. 

Zira onun hadisini rivayet etmiş olduğu ravilerin sika, en azından sadûk olduğunu 

savunanlar,1145 onun bu tavrından cesaret alarak isnadı zayıf hadisleri, sahih kabul 

edebilirler.  

3. Muhalefet: Muhalif olarak rivayet edilen hadisler ya şaz ya da münker 

olurlar. Sıdk ve zapt sahibi bir ravinin hıfz yönünden kendisinden daha üstün olan bir 

raviye veya birden çok sika raviye, aralarında cem’ yapmayı imkansız kılacak 

şekilde, muhalif olarak rivayet ettiği hadislere şaz denir. Şayet muhalif rivayette 

bulunan kişi zayıf bir ravi ise hadis münker olur,”1146  İbn Hacer, isnadlara yönelik 

tenkitlere işaret ederek “Bundan önceki bölümde açıkladığımız gibi, Sahîh’te  bu 

şekilde olan çok az sayıda hadis bulunmaktadır,” demektedir.1147 Aslında  el-

Camiu's-Sahîh’te şaz olan hadislerin sayısı  İbn Hacer’nin iddia ettiği gibi oldukça az 

değildir. O, bu kanaate  Buhârî’nin isnadlarına yönelik tenkitlere verdiği cevapların 

tatminkar olduğunu varsayarak varmıştır. Halbuki bundan önceki iki başlık altında 

zikrettiğimiz çok sayıda örnekte, onun verdiği cevapların yetersiz olduğunu gördük. 

Tenkitleri cevaplamak için zaman zaman tutarsızlıklara ve çelişkilere düşen İbn 

Hacer, son derece zorlama yorumlar yapmaktan geri kalmamaktadır. Dolayısıyla 

                                                                        
1143 Kırbaşoğlu,  a.g.e., ay. Krş. Zehebi, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, IX, 181.   
1144 Geniş bilgi için bkz. Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 123. 
1145 Bkz. İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 543. 
1146  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 544. 
1147  A.g.e., s. ay. 
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onun  “el-Camiu's-Sahîh’te, sika ravilere muhalif olarak rivayet edilmiş, çok az 

sayıda hadis bulunmaktadır” şeklindeki iddiası gerçekleri yansıtmaktan uzaktır.   

4. İnkıta: Buhârî, ravilerin birbirleriyle karşılaşmış olmalarını şart koştuğu 

için onun Sahîh’inde isnadında inkıta bulunan hadisler bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte tedlis veya irsal yapmakla suçlanan ravilerinin  el-Camiu's-Sahîh’te yer alan 

muanan hadislerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu raviler hadisi duyduklarını tasrih 

etmişlerse hadisleri makbuldür ve bu tür hadisleri tenkit etmek yersiz olur. Şayet 

hadisi işittiklerini tasrih etmemişlerse, hadisin isnadında inkıta söz konusu olur.1148  

Görüldüğü gibi İbn Hacer, ilk başta  Buhârî’de munkati’ hadis bulunmadığını 

belirtse de, sözlerinin sonunda bu tür hadislerin  el-Camiu's-Sahîh’te 

bulunabileceğini söylemektedir. Bundan önceki bölümde de görüldüğü gibi  

Buhârî’de hadis alimleri tarafından isnadında inkıta bulunduğu belirtilmiş hadisler 

bulunmaktadır. İbn Hacer, isnadında inkıta bulunduğu gerekçesiyle tenkit edilmiş 

olan  Buhârî hadislerini de savunmaya kalkmıştır. Onun bu savunmalarının hepsinde 

başarılı olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Bundan önceki bölümde ele 

aldığımız örneklerde olduğu gibi, zaman zaman zorlama yorumlara ve te’villere dahi 

girişmektedir.1149 

İbn Hacer’in burada muanan hadisler hakkında söyledikleri onun  

Buhârî’deki bazı muanan hadislerin problemli olabileceği kanaatinde olduğunu 

göstermektedir. Fakat Buhârî’nin muanan hadiste mulakatı şart koştuğunu  ve 

Sahîh’te bunu titizlikle uyguladığını kabul etmiş olmasından1150 olacak ki, onun 

muanan hadislerini tenkit etmemektedir. Daha önce geçtiği üzere, Abdullah b. el-

Musenna’nın an tabiriyle Sumame’den rivayet ettiği  Hz. Peygamber’in mührü ile 

ilgili hadisi1151 kusursuz kabul etmesinin sebebi de muhtemelen budur.1152 Halbuki 

Abdullah’ın hadisi Sumame’den işitmediği belirtilmiştir.1153 Hadislerin ittisale 

                                                                        
1148  A.g.e., ay. 
1149 Bundan önceki bölümde zikrettiğimiz örneklerin dışında Buhârî’nin isnadında inkıta bulunduğu 

gerekçesiyle tenkit edilmiş olan bazı hadisleri ve İbn Hacer’in bu hadislerle ilgili tenkitlere 
verdiği cevaplar için bkz.  Fethu'l-Bârî, III, 398, 634; IV, 172, 614; V, 373; VI, 357, 786;VIII, 
862-863; IX, 522, 737; X, 64-67;  XII, 142; XIII, 527. İbn Hacer, buralarda zikrettiği tenkitlerin  
bazılarını cevapsız bırakmıştır. 

1150 Bkz.  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 12-13. 
1151 Buhârî, 77, Libas, 55, (VII,53-54). 
1152 Bkz.  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 536. 
1153 Bkz. Darakutnî, el-İlzâmât ve't-Tetebbu', s. 369. 
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hamledilip edilemiyeceğini belirlemek için incelenmesi gerektiğini belirten İbn 

Hacer’in  Buhârî’deki muanan hadisleri muttasıl olarak kabul etmesi kendi koyduğu 

şarta uymadığını göstermektedir ki bu ilmi bir tutum değildir.  

5. Bid’at: Bid’at, küfrü gerektiren (mükeffire) ve fıskı gerektiren (müfessika) 

şeklinde ikiye ayrılır. Küfrü gerektiren bid’atleri savunanların hadisleri ittifakla 

reddedilmiştir. İbn Hacer,  Buhârî’nin böyle kişilerden hadis rivayet etmediğini 

belirtmektedir. Küfre değil de fıska götüren bid’at ehlinden olup, yalan söylemeyen, 

mürüvveti yok edici hususlardan uzak duran ve  mütedeyyin olup ibadetlerini tam 

olarak yerine getirenlerin rivayetleri konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Mutlaka kabul edilir ve mutlaka reddedilir diyenlerin dışında, bid’at sahiplerini, 

mezhebinin propagandasını yapan ve yapmayan şeklinde ayırıp mezhebinin 

propagandasını yapmayanın hadisinin kabul edileceğini belirten üçüncü bir görüş 

vardır. Bunu en doğru görüş olarak nitelendiren  İbn Hacer,  bu görüş sahiplerinin de 

kendi aralarında ihtilafa düştüklerini belirtmektedir.  Bazı alimler bu şartları olduğu 

gibi kabul ederlerken diğer bazıları da bunlara ek olarak, propagandacı olmayan 

bid’atçının rivayetinin mezhebin görüşlerini övme ve güzel gösterme amacına 

yönelik olmamasını şart koşmuşlardır. Bir grup alim de, ister propagandacı olsun 

ister olmasın, bid’atçı ravinin rivayet ettiği hadis, mezhebinin görüşlerini ret ediyorsa 

kabul edilir, yoksa kabul edilmez, demişlerdir.1154 

İbn Hacer, bid’at ehli ravilerin rivayetleri hakkındaki görüşleri bu şekilde 

naklettikten sonra, bazı kişilerin ravileri sırf akaid konularında kendilerinden farklı 

düşündükleri için cerh ettiklerine; aynı şekilde kendilerini zühd hayatına adamış bazı 

kişilerin kendileri gibi olmayanları dünya hayatına dalmakla suçlayıp cerhe tabi 

tutuklarına dikkat çekerek, bu tür gerekçelerle ravilerin zayıf sayılamayacağını 

belirtmektedir.1155 Bu şekilde bid’at ehli olmakla suçlanıp hadisleri reddedilmiş olan 

raviler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten  İbn Hacer, bu konuda son 

derece mutedil ve gerçekçi bir tutum sergilemektedir: “Bid’atı sebebiyle tekfir edilen 

her ravi[nin rivayeti] reddedilmez. Çünkü her grup, muhalifinin bid’at ehli olduğunu, 

bazen de ileri giderek, kafir olduğunu iddia eder. Eğer bu yaklaşım genelleştirilirse 

bütün grupların tekfir edilmesi gerekir. İtimat edilen görüş şudur: Mütevatir ve 

                                                                        
1154  İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 544. 
1155  A.g.e., ay. 
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dinden olduğu zorunlu olarak bilinen bir şeyi inkar eden, aynı şekilde bunun aksine 

inanan kişinin rivayeti reddedilir. Böyle olmayıp, rivayetinde zabt ve itkan sahibi 

olan, bunun yanında verâ ve takva sahibi olan bid’atçı ravinin rivayetini kabul 

etmeğe herhangi bir mani yoktur.”1156 

Gerçekten de  Buhârî’nin bid’at ehlinden olan adalet ve zapt sahibi ravilerin 

hadislerini rivayet etmiş olması sebebiyle tenkit edilmesi doğru değildir. İbn 

Hacer’in belirttiği gibi bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, ravinin mensup 

olduğu fırka değil, adil ve zabıt olup olmadığı olmalıdır. Zira bir ravinin bid’atçı 

olması onun Ehl-i Sünnet dışındaki mezheplerden birine mensup olması demektir. 

Bu sebeple de Ehl-i Sünnet mensubu olan hadisçiler bu durumu bir cerh sebebi 

olarak kabul etmişlerdir. Yani kendileri gibi düşünmedikleri için çok sayıda ravinin 

adalet sıfatını kaybettiğini söyleyebilmişlerdir. “Cerh ve  ta’dil kitaplarıyla diğer 

tabakât kitapları incelenecek olursa, bir çok ravinin “şiî, rafızî, murciî, nasıbî,hâricî, 

kaderî vb.” olmakla kolaylıkla itham edildikleri, hatta çoğu zaman bu ithamların 

gerekçelerini izah etmeye dahi gerek görmedikleri kolayca ve sık sık görülür.”1157   

Ehl-i Sünnet’in alimlerinin bu tutumlarının kendilerini Kur’an ve sünnet 

yolunun temsilcileri, diğer mezhep mensuplarını ise “sapıklar” olarak  görmelerinden 

kaynaklandığını anlatan Kırbaşoğlu, cerh  ve ta’dil literatürünü ciddi bir şekilde 

etkilemiş olan mezheb taassubuna şu şekilde dikkat çekmektedir: ”...bir kişiyi sırf 

Ehl-i Sünnet-Ehl-i Hadis dışı düşünce ve akımlara mensup olduğu için “bid’atçı” 

olarak damgalayıp, onun adalet sıfatını çekip almak ve buna dayanarak rivayetlerini 

de reddetmekle Ehl-i Hadis’in asırlarca nasıl tarafgir davrandığını anlamak zor 

olmasa gerektir. Özellikle Ehl-i Hadis’in diğer mezhepler karşısında takındığı 

acımasız ve mutaassıp tavır, ehline malumdur. Bu mezhep taassubunun farkında 

olup, ümmeti uyarmaya çalışan bazı İslam alimlerimiz olmuşsa da, bunların 

çabalarının pek az etkisi olmuş, cerh ve ta’dilde mezhep taassubu daima baskın 

çıkmıştır.”1158  Ehl-i Sünnete mensup kişiler adeta masum sayılmış,  diğer mezhep 

mensupları ise kendi mezheplerinin görüşlerini desteklemek için hadis uydurmakla 

                                                                        
1156  İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 101. 
1157 Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 167. Cerh ve ta’dildeki  mezhap 

taassubu hakkında geniş bilgi içi bkz. Kızılkaya, Sabri, Cerh ve Ta’dilde Mezhep Taassubu, 
(Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, A.Ü.S.B.E. Ankara, 1998), s. 151-224. Kızılkaya, tezinde cerh 
ve ta’dildeki mezhep taassubunun boyutlarını örnekler verek geniş bir şekilde anlatmaktadır. 

1158  A.g.e., s. 168.  
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itham edilmişlerdir. Hakikaten de insanlar kendi mezheplerinin görüşlerini 

desteklemek için çok sayıda hadis uydurmuşlardır. Tıpkı diğer mezhep mensupları 

gibi Ehl-i Sünnet mensupları da aynı şeyi yapmışlardır.1159    

Ayrıca adalet ve zapt sahibi olmak, yalandan uzak durmak, Ehl-i Sünnete has 

bir özellik değildir. Başka fırkalara mensup olduğu halde son derece müttaki ve hadis 

rivayetinde titiz davranan ravilerin bulunduğunda şüphe yoktur. Mesela  Buhârî’nin 

hadisini rivayet ettiği Sevr b. Yezid ed-Deylemî’nin Kaderî olduğu söylenince, İmam 

Malik onun için “Yalan söylemektense gökyüzünden yere çakılmayı tercih ederdi,” 

demiştir.1160 Bu zat İbn Main, Nesaî ve Ebu Zura gibi hadis  alimleri tarafından da 

tevsik edilmiştir.1161 Kanaatimizce böyle bir ravinin sırf Kaderî olması sebebiyle 

hadisinin reddedilmesi son derece yanlış olurdu. Aynı şekilde Cerir b. Abdulhamid 

de Şii olmakla suçlanmışsa da, İbn Sa’d, Nesaî, el-İclî ve Ebu Hatim tarafından 

tevsik edilmiştir.1162 Yine kendisinden çok sayıda ravinin hadis aldığı, Ahmed b. 

Hanbel, Yahya b. Main, el-İclî vb. hadis ehlinin önde gelen imamlarının tevsik 

ettikleri Hassan b. Atiyye de Kaderî olduğu gerekçesiyle cerh edilmiştir. el-Evzâî bu 

zat için: “İctihadda ondan daha şiddetlisini görmedim” demiştir.1163  Buhârî’nin 

hadislerini rivayet etmiş olduğu Seyf b. Suleyman el-Mahzûmî,1164 Zekeriya b. İshak 

el-Mekkî,1165 Abdullah b. Amr  b. Ebi’l-Haccac1166 da bidatçı olmakla suçlanmış 

olmalarına rağmen, hadis imamlarınca sika olarak nitelendirilmişler ve hadislerinin 

rivayet edilmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir. Dolayısıyla  sadece 

Buhârî’nin değil, bütün muhaddislerin bu tür ravilerin hadislerini rivayet etmiş 

olması sebebiyle,   tenkit edilmesi doğru değildir.   

Buhârî’nin bid’at ehlinden olmakla suçlanan ravilerinin hepsi bu şekilde sikâ 

raviler değildir. Meselâ Kaderî olduğu belirtilmiş olan Hasan b. Zekvân’ın zayıf bir 

ravi olduğu Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main, Ali b. el-Medinî, Ebu Hatim ve Nesaî 

tarafından belirtilmiştir. İbn Adîy de onun tedlis yaptığını verdiği örneklerle 

                                                                        
1159  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Kırbaşoğlu,  a.g.e., s. 176-179. 
1160  İbn Hacer,  Hedyu's-Sârî, s. 556. 
1161  A.g.e., a.y. 
1162  A.g.e., s. 557. 
1163  A.g.e., s. 559. 
1164  A.g.e., s. 574 
1165  A.g.e., s. 566. 
1166  A.g.e., s. 582. 
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açıklamıştır.1167 Aynı şekilde rafizî olduğu belirtilmiş olan Abbad b. Yakub er-

Revâcinî’nin (ö.250/864) hadisini terketmeyi gerektiren başka kusurlarından söz 

edilmiştir. İbn Hibban (ö.354/965),  onun  rafiziliğine davet etmenin yanında meşhur 

hadisçilerden münker hadisler rivayet etmiş olduğunu ve bu sebeple de terk edilmesi 

gerektiğini belirtilmiştir.1168 İbnu’l-Cevzî, İbn Hibbân’ın Abbad hakkındaki bu 

görüşünü esas alarak onun ehl-i beyti övüp muhaliflerini kötüleyen bazı hadislerinin 

uydurma olduğunu belirtmiştir.1169 İbn Hacer ise  Hedyu's-Sârî’de Abbad’ın 

kusurunu gizlemek istermişcesine İbn Hibban’ın onun hakkında “Mezhebine davet 

eden bir rafizidir” dediğini zikretmekle yetinmiştir.1170 İlmi ölçülere uymadığı aşikar 

olan bu tutum, ”Rivayetinde zabt ve itkan sahibi olan, bunun yanında verâ ve takva 

sahibi olan bid’atçı ravinin rivayetini kabul etmeğe herhangi bir mani yoktur,”1171 

diyen  İbn Hacer’in bu ilkeyi uygularken tutarlı davranmadığını ve zikrettiği 

özellikleri taşımayan bid’atçı ravilerin rivayetlerinin  Buhârî’de yer almasında 

herhangi bir beis görmediğini göstermektedir. Kanaatimizce, hadis uydurmakla dahi 

itham edilmiş olan bu zatın, söz konusu kusurunu dile getirmeyip hakkındaki tevsik 

edici sözleri nakletmek, İbn Hacer’in bid’atçı ravilerin rivayetleri konusundaki 

görüşünün taktik icabı olup  Buhârî, Muslim ve diğer hadis kaynaklarındaki, çeşitli 

bid’at mezheplerine mensup ravilerin çok sayıdaki hadislerini reddedilmekten 

kurtarmak amacına yönelik olduğunu belirten görüşün1172 haklılığını 

göstermektedir.1173   

                                                                        
1167  A.g.e., s. 559. 
1168 İbn Hibbân, Kitâbu’l-Mecrûhîn, thk. Mahmut İbrahim Zayed, Haleb, tsz. II, 172. 
1169 Bkz. İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mavdu’ât, Medine, 1966, I, 397, II, 26. Krş. Sönmez, M. Ali, İbnu 

Hibban ve Cerh-Ta’dil Metodu, Umran yay. İstanbul, tsz. s. 100.  
1170 İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 579.  İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb’te İbn Hibbân’ın Abbâd hakkında 

söylediklerini tam olarak nakletmektedir.(Bkz. Tehzîbu’t-Tehzîb, V, 95). Onun Tehzîbu’t-
Tehzîb’te böyle davranıp Hedyu's-Sârî’de  Buhârî’nin ravilerini savunurken Abbad hakkında 
söylenenleri tam olarak zikretmemesi, bunu bilinçli bir şekilde yaptığı şeklindeki kanaatimizi 
güçlendirmektedir. 

1171  İbn Hacer, Şerhu Nuhbeti’l-Fiker, s. 101. 
1172  Bkz. Kırbaşoğlu,  a.g.e., s. 171. 
1173 ez-Zehebî,  “Buhârî, takiyye inancına sahip olmaları sebebiyle rafizi (şii) ravilerden hadis 

almamıştır. Kaderiyye, havaric ve cehmiyye fırkalarına mensup ravilerden ise, bidat ehli 
olmalarına rağmen doğruluktan ayrılmadıkları için, hadis almaktan çekinmemiştir.” (Bkz. ez-
Zehebî, Mizanu’l-İ'tidal, V, 194) Kanaatimizce bu görüş gerçekleri yansıtmamaktadır. Zira 
yukarıda zikrettiğimiz Abbad’ın dışında  Buhârî’nin ravileri arasında aşırı Şii olmakla suçlanan 
Halid b. Mahled el-Katûvanî de bulunmaktadır. el-İclî’nin sika bir Şii olarak nitelendirdiği bu zatı 
İbn Sa’d aşırı bir Şii olarak nitelendirmektedir. Ayrıca Ahmed b. Hanbel, bu zat için “Lehû 
menâkîr” demiştir. Ebu Hatim de: “Hadisi yazılır fakat onunla ihticac edilmez” demiştir. 
(Bkz.Hedyu's-Sârî, s. 564)  İbn Hacer’in bid’atçı ravilerin isimlerini zikrettiği listede şii oldukları 
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İbn Hacer  Buhârî’nin ravilerine yönelik tenkitler hakkındaki görüşlerini bu 

şekilde açıkladıktan sonra, tenkide tabi tutulmuş olan ravileri tek tek ele alıp 

değerlendirmektedir. Bunların bir kısmına yönelik tenkitleri, gerçekleri 

yansıtmadıkları gerekçesiyle reddetmekte, bazı tenkitleri ise kabul etmektedir. Fakat 

o, kabul ettiği tenkitler karşısında da  Buhârî’yi savunmakta ve onun haklı olduğunu 

ispatlamaya çalışmaktadır.  Şöyle ki, o,  Buhârî’nin bu tür ravilerden çok az sayıda 

(bir veya iki) hadis rivayet ettiğini, onların hadislerini çoğunlukla şahit ve mutabi 

kabilinden rivayet ettiğini ya da güvenilir ravilerin rivayetleriyle birlikte rivayet 

ettiğini belirtmektedir.1174  

Kanaatimizce İbn Hacer’in bu açıklamaları  Buhârî’yi haklı çıkarmak için  

yeterli değildir. Buhârî’ye mazeret üretme çabalarının sonucu olan bu görüşler,  İbn 

Hacer’e aittir.  Buhârî’nin kendisinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmiş 

değildir. Dolayısıyla konuyla ilgili yegane görüş olarak değerlendirilemeyeceği gibi, 

mutlak doğrular olarak da ileri sürülemez. 

İbn Hacer’in tenkit edilmiş olan ravilerin  rivayetlerine yer veren Buhârî’yi 

savunmak için ileri sürdüğü gerekçeleri şu şekilde değerlendirebiliriz: Bir ravinin 

cerhini gerektiren herhangi bir kusuru söz konusu ise, o raviden hadis rivayet etmek 

doğru olmaz. Böyle ravilerden çok sayıda hadis rivayet etmek kabul edilemeyeceği 

gibi tek bir hadis rivayet etmek de kabul edilmez. Her halükarda zayıf olan ravilerin 

rivayetlerini - özellikle de sadece sahih hadisleri toplamayı amaçlayan bir kitapta - 

terk etmek gerektiğine inanıyoruz.  Buhârî’nin, zayıf bir raviden tek bir hadis rivayet 

etmiş olması bile, o ravinin diğer rivayetlerinin de başkaları nezdinde kabul 

görmesine yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Nitekim bazı alimlerin, ravileri 

değerlendirirken rivayetlerinin  Buhârî’de yer almasını önemli bir kriter olarak kabul 

etmiş olmaları1175  bu riske işaret etmektedir.       

                                                                                                                                                                                                           

belirtilmiş olan başka kişiler de bulunmaktadır. (Bkz. İbn Hacer, Hedyu's-Sârî, s. 641-642.) Bütün 
bunlar ez-Zehebî’nin söylediklerinin gerçekleri yansıtmadığını göstermektedir.  

1174 Bkz.  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, I,189-190 (Fuleyh b. Suleyman), 460 (İbrahim b. Yusuf); II, 698 ( 
Abdurrahman b. Nemir), 709 (Bişr b. Adem); III, 743 (Talha b. Yahya); IV,159 (İshak b. Suveyd 
b. Hubeyre), 512-513 (Osman b. Farkad); VI, 338-339 (Kesîr b. Şinzîr); VIII, 17 (Sa’dân b. 
Yahya ve Muhammed b. Ebi Hafsa); IX, 823 (Hattab b. Osman, Muhammed b. Himyer, Sabit b. 
Aclân); X, 49 (Said b. Ubeydullah); XI, 496 (Esîd b. Zeyd), 539 (Hasan b. zekvân); XII, 532 
(Abdurrahman b. Abdullah b. Dinâr); XIII, 431 (el-Fadl b. el-’Alâ’). 

1175 Bkz. İbn Dakîk el-‘îd, el-İktirâh, s. 55. İbn Hacer de bazı ravileri  “Buhârî ve Muslim onunla 
ihticac etmiştir,” diyerek savunmaktadır. Bkz.  Fethu'l-Bârî, X,173; XI, 235. 
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İbn Hacer’in,  “Buhârî zayıf ravilerin hadislerini şahid veya mutabi 

kabilinden rivayet etmiştir,” şeklindeki iddiası da üzerinde durulması gereken bir 

noktadır. Kanaatimizce sahih bir hadisin zayıf ravilerin rivayetleriyle 

desteklenmesine gerek yoktur. Daha önce belirttiğimiz gibi, sayıları ne kadar çok 

olursa olsun zayıf ravilerin birbirlerini veya sahih isnadlı bir hadisi desteklemeleri 

hadise ayrı bir değer katmaz.1176 Ayrıca zayıf ravilerin mutabaatine veya şahitliğine 

başvurmak,  Buhârî’nin destek aradığı hadisin sıhhatinden fazla emin olmadığı 

anlamına da gelebilir. Bu da onun kitabının aslını oluşturan bazı hadislerin 

sıhhatinden tam olarak emin olmadığı anlamına gelir. Kaldı ki, bir hadisin asıl mı, 

mütabi mi olduğu da her zaman net değildir. Zira herhangi bir babta tek başına 

rivayet edildiği halde ravisi tenkit edilmiş olan hadisler de bulunmaktadır. İbn Hacer, 

bu tür durumlarda, hadisin kitabın başka yerlerinde güvenilir raviler tarafından 

rivayet edildiğini söyleyerek  Buhârî’yi savunmaya çalışmaktadır. Kanaatimizce bu 

pek de tatminkar bir açıklama değildir. Zira bir babta tek bir hadis rivayet edilmişse 

bu,  Buhârî’nin o hadisi asıl kabul ettiği anlamına gelmektedir.1177 Yine  Buhârî’nin 

başka hadislerle birlikte zikrettiği halde zayıf olduğu belirtilen ravinin hadisini esas 

aldığını gösteren misaller de vardır.1178 Ayrıca durum her zaman  İbn Hacer’in iddia 

ettiği gibi de değildir. Bazen bir hadisin birbirini destekleyen tariklerinin ikisinin  

problemli olduğu da görülebilmektedir. Misal olarak Ammar b. Yasir’in  ilk 

Müslümanlarla ilgili hadisini zikredebiliriz.1179 Hadisin isnadında zayıf olduğu 

belirtilen Ahmed b. Ebi’t-Tayyîb el-Mervezi bulunmaktadır.  İbn Hacer, Ahmed’in 

Sahîh-i Buhârî’de bundan başka hadisinin bulunmadığını ve  Buhârî’nin hadisi başka 

bir tarikle de rivayet etmiş olduğunu belirterek,1180 tenkitleri cevaplamaya 

çalışmaktadır.1181 Fakat hadisin her iki tarikinde de leyyin  olarak nitelendirilmiş olan 

                                                                        
1176 Bkz. Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 123. 
1177 Konuyla ilgili misaller için bkz.  Buhârî, 56, Cihad, 46, (III,216) Ubeyy b. Abbas’ın hadisi, 180, 

(IV,33) İsmail b. Ebi Uveys’in hadisi; 61, Menakıb, 25(IV,180) Ahmed b. Yezid b. İbrahim ‘in 
hadisi; 64, Mağazi, 48, (V,92) Sa’dan b. Yahya ve şeyhi Muhammed b. Ebi Hafsa’nın hadisi; 65, 
Tefsir, 4/6, (V,178) Esbât b. Muhammed’in hadisi, 4/8, (V,179) Muhammed b. Abdulaziz’in 
hadisi. 

1178 Bkz.  Buhârî, 97, Tevhid, 1, (VIII,164) el-Fadl b. el-Alâ’nın hadisi. 
1179 Buhârî, 62, Ashabu’n-Nebî, 5, (IV,191).  
1180 Bkz.  Buhârî, 63, Menakibu’l-Ensâr, 30, (IV,240). 
1181 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 28.  
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İsmail b. Mucalid yer almaktadır.1182 Görüldüğü gibi hadisin her iki tariki de 

problemlidir. Dolayısıyla hadisin kitabın başka yerinde başka bir tarikle rivayet 

edilmiş olması da onun sıhhatine bir katkı yapamamaktadır.   

Buhârî’nin zayıf bir ravinin hadisini güvenilir ravilerin rivayetleriyle birlikte 

rivayet etmiş olmasına gelince, kanaatimizce bu durum hadisin sahih bir aslının 

bulunduğunu gösterebilirse de, zayıf ravinin hadisini rivayet etmek için geçerli bir 

neden olarak kabul edilemez. Bir hadisin farklı tariklerle rivayet edildiğini 

göstermek; böylece onun sıhhatini kuvvetlendirebilmek için, hadisin zikredilen bütün 

tariklerinin sahih olması gerekir. Aksi takdirde hadisin farklı tariklerden rivayet 

edilmesinin bir anlamı olmaz.  İbn Hacer, zayıf ravilerin rivayetlerinin sika ravilerin 

rivayetleriyle birlikte zikredilmek suretiyle güçlendiğini iddia etmekle yetinmemiş, 

zayıf ravilerin birlikte zikredilmelerinin onların rivayetlerine güç katacağını da iddia 

etmiştir ki,1183 bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü zayıf ravilerin 

birbirlerini desteklemeleri onların rivayetlerini zayıf olmaktan kurtarmaz.1184 

 Kısacası İbn Hacer’in açıklamaları problemi tam olarak çözemediği gibi, 

başka problemlere  de yol açmaktadır. Buhârî’nin ravilerine yöneltilmiş olan 

tenkitleri, içtihadi olan bu konunun doğasının gereği olarak değerlendirmek, 

çelişkiye düşmemizi engelleyeceği gibi, yeni problemlerle karşılaşmamızın da önüne 

geçer.   Buhârî, kendi içtihadıyla güvenilir kabul ettiği kişilerin hadislerini eserinde 

rivayet etmiş ancak o da tıpkı başka muhaddisler gibi zaman zaman içtihadında 

yanılmıştır. Yapılan tenkitler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Zaten hiç kimsenin 

raviler hakkındaki kanaatleri tartışılmaz mutlak doğrular olarak kabul edilmez.1185 

Raviler hakkında cerh ta’dile dair eserlerde yer alan birbirine zıt değerlendirmeler de 

bunu göstermektedir. Dolayısıyla bir ravi hakkında herhangi bir kanaate varabilmek 

için, hakkında söylenmiş olanların hepsini bir arada değerlendirmek gerekir.  

Buhârî’nin tenkit edilmiş olan ravilerini de aynı şekilde değerlendirmek en doğru yol 

olsa gerektir.  İbn Hacer’in yaptığını aksine, hadisleri  Buhârî tarafından rivayet 

edilmiş olan ravilere ayraıcalık tanımamak  gerekir. 

                                                                        
1182  A.g.e., ay.  İbn Hacer, Darakutnî’nin zayıf addettiği, Nesaî’nin, hakkında  leyse bi’l-kaviyy dediği 

bu zat için  Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in sadûk dediklerini belirtmektedir. (Bkz.  Hedyu's-Sârî, 
s. 552). 

1183 Bkz.  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, II, 631. 
1184 Bkz. Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 123. 
1185 Bkz. Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 180.  
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Sonuç olarak, İbn Hacer,  Sahîh-i Buhârî’deki hadislerin isnadlarına 

yönelitilmiş olan tenkitlerin hemen hepsini reddetmek için çaba sarfetmiştir. 

Zikrettiğimiz örnekler onun bu çabasında başarısız olduğunu göstermektedir.  İbn 

Hacer’in, az da olsa kabul ettiği veya kendisinin tenkit ettiği bazı örnekler de vardır. 

Fakat bu tavrının şerhinde ön plana çıktığını söylemek mümkün değildir.   
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III. BÖLÜM 

İBN HACER’İN METİNLE İLGİLİ TENKİTLERE VERDİĞİ 

CEVAPLAR 

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’te rivayet etmiş olduğu hadislerden isnad  

açısından tenkide tabi tutulanlar olduğu gibi, metin tenkidine tabi tutulanlar da 

olmuştur. “Bizim metin tenkidinden kastettiğimiz, bir hadisin –veya daha genel 

anlamda bir rivayetin-  Hz. Peygamber’e ait olup olamayacağına, sözün kendisine 

bakarak karar vermektir.”1186 Metin tenkidi yöntemine göre, bir hadisin isnadı sahih 

olsa bile, metnin uydurma olabileceği göz önünde bulundurulur. Bu, sebeple birtakım 

esaslara dayanılarak bir hadisin gerçekte  Hz. Peygamber tarafından söylenip 

söylenmediğine karar verilir.1187  Bu amaçla hadisler, Kur’an’a, mütevatir ve maruf 

sünnetlere, tarihi gerçeklere, aklın hakikatlerine arz edilir. Bunun neticesinde hadisin 

bu esaslara uygun olup olmadığı tespit edilir; böylece sahih mi sakim olduğuna karar 

verilir.1188   

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’de rivayet etmiş olduğu bazı  hadisler de metin 

tenkide tabi tutulmuş ve isnadlarına bakılmaksızın sahih olamayacakları ileri 

sürülmüştür. İbn Hacer ise,  Buhârî’nin hadislerinin bu şekilde tenkit edilerek 

reddedilmesini doğru bulmamaktadır. Hadisleri bu şekilde tenkit etme kapısının 

açılması halinde, elde çok az sayıda hadisin kalacağını iddia eden  İbn Hacer’in, İbn 

Mesud’un muavvizeteyni Kur’an’dan saymadığını belirten rivayetin sahih olmadığını 

iddia etmiş olan İbn Hazm, Ebu Bekir el-Bakillânî, Nevevî ve Fahrettin er-Râzî gibi 

alimlere verdiği “Sahih rivayetlere herhangi bir mesnede dayanmadan ta’n etmek 

kabul edilemez. Bilakis bu rivayet sahihtir ve (İbn Mesud’un görüşü) te’vil 

edilebilir...”1189 şeklindeki cevap onun, hadisleri metin tenkidine tabi tutmak suretiyle 

sıhhatlerini belirleme çabalarına hiç de sıcak bakmadığını göstermektedir. Bu cevap, 

aynı zamanda onun bu tür tenkitler karşısında hadisleri savunmak için çeşitli 

                                                                        
1186  Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 42. 
1187  A.g.e., s. 43. 
1188  Metin tenkidi ve kriteleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Dumeynî, Musfir Azmullah, Hadiste Metin 

Tenkidi Metodları, çev. İlyas Çelebi, Adil Bebek , Ahmet Yücel, Kitabevi yay. İstanbul, 1997; 
Polat, Salahattin, Hadis Araştırmaları, s. 157-247; Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, 
s.170-334. 

1189 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 964. 
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te’villere başvurmayı ihmal etmeyeceğini de göstermektedir. Nitekim bu husus, bu 

bölümde ele alacağımız misallerde açıkça görülecektir.  

IV.1. Kur’an’a Arz Edilen Hadisler 

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’te rivayet etmiş olduğu hadislerden bazılarının, 

Kur’ana muhalif oldukları gerekçesiyle, sahih olmadıkları iddia edilmiştir. Sıhhati, 

Kur’an’a arz edilerek reddedilen hadislerden bir kısmını burada zikredip İbn 

Hacer’in verdiği cevapları değerlendireceğiz:1190   

1. “İbrahim (a.s.) Kıyamet gününde babası Azer’i, yüzünde toz toprak olduğu 

halde, görür. Ona, “Bana karşı çıkma, demedim mi,” der. Babası da, “Bugün sana 

karşı çıkmayacağım,” der. Bunun üzerine İbrahim, “Ey Rabbim! Bana, dirilme 

gününde, seni rezil etmeyeceğim, diye  söz vermiştin. Şimdi (Allah’ın rahmetinden) 

en uzak olan babamın durumundan daha rezil hangi rezillik olabilir?” der. Yüce 

Allah, “Ben cenneti, kafirlere haram kıldım,” diye cevap verir. Daha sonra İbrahim’e 

“Ayaklarının altındakine bak,” denilir. İbrahim, bakar ve (babasını) kana bulanmış 

bir sırtlan gibi görür. (O sırtlan) ayaklarından yakalanıp ateşe atılır.”1191  

el-İsmaili, “Bu, sıhhatinde problem olan bir haberdir. Zira Hz. İbrahim, 

Allah’ın verdiği sözden dönmeyeceğini bilmektedir. Buna rağmen nasıl olur da 

babasının durumunu rezillik olarak tanımlar?” diyerek hadisin sıhhatinin problemli 

olduğunu belirtmiştir.1192 İbn Hacer, hadisin “İbrahim’in babası için bağışlanma 

dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten 

Allah’a düşman olduğu belli olunca ondan teberri etti (uzaklaştı),”1193 ayetinin 

zahirine muhalif olduğunun da iddia edildiğini belirttikten sonra söz konusu 

tenkitlere şu şekilde cevap vermektedir: 

Müfessirler, Hz. İbrahim’in babasından ne zaman teberri ettiği (ona 

bağışlanma dilemekten vazgeçtiği) konusunda farklı görüşler bildirmişlerdir: 

                                                                        
1190 Hadislerin Kur’an’a arzı meselesiyle ilgili geniş bilgi için bkz. Keleş, Ahmet, Hadislerin Kur’an’a 

Arzı, İnsan yay. İstanbul, 1998; Polat, Salahattin, Hadis Araştırmaları, s. 174-187; Kırbaşoğlu, 
Alternatif Hadis Metodolojisi, s.185-216. 

1191  Buhârî, 60, Ehadisu’l-Enbiya, 8, (IV,110); 65, Tefsir, 26/1, (VI,16). 
1192  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII,641-642. 
1193  9, Tevbe, 114. 
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1. Hz. İbrahim babası yaşıyorken, onun için dua etmiştir. Müşrik olarak 

ölünce, ondan teberri etmiştir. Taberî (ö.310/922), bu görüşü İbn Abbas, Mucahid, 

Katade, Amr b. Dinar ve benzerlerinden nakletmiştir.1194  

2. Hz. İbrahim, Kıyamet günü babasının sırtlana dönüştüğünü görüp ondan 

ümidini kesince ona dua etmekten vazgeçmiştir. Taberî, bu görüşle ilgili olarak Said 

b. Cubeyr’den ve Ubeyd b. Umeyr’den rivayetler nakletmektedir.1195  

3. Hz. İbrahim, babasının müşrik olarak öldüğünü kesin olarak bilememiştir. 

Zira içinden iman etmiş olabilir. Bu sebeple hadiste anlatılan olaydan sonra onun için 

dua etmekten vazgeçmiştir. 

İlk iki görüşün ”Hz. İbrahim, babası müşrik olarak ölünce ona bağışlanma 

dilemekten vazgeçti. Fakat Kıyamet günü onu görünce ona acıdı ve onun için dua 

etti. Onun bir sırtlana dönüştürüldüğünü görünce de tamamıyla ondan teberri etti,” 

şeklinde telif edilebileceğini belirten  İbn Hacer,1196 hadisle ilgili olarak şarih 

Kirmânî’den, şunları nakletmektedir: “Allah, Hz. İbrahim’in babasını ateşe atarsa 

“Sen kimi ateşe atarsan onu rezil etmemişsindir,”1197 ayetine göre, onu rezil etmiş 

olur. Babanın rezilliği, oğlun rezilliğidir. Bu durum ise vaad’e muhalefet olur ki, bu 

Allah için muhaldır. Eğer ateşe atılmazsa Allah’ın cenneti kafirlere haram kılan 

va’îdine muhalefet edilmiş olur,1198 dersen  buna şöyle cevap verilir: O, sırtlana 

dönüştürüldükten sonra ateşe atıldığı için rezilliğe sebep olan asıl şekil ortadan 

kalkmış olmaktadır. Böylece hem va’d hem de va’îd ile amel edilmiş olur. Şu şekilde 

de cevap verilebilir. Buradaki va’d iman şartına bağlıdır. Hz. İbrahim de ahde vefa 

babından onun bağışlanmasını istemiştir. Allah’ın düşmanı olduğu kendisine belli 

olunca da vazgeçmiştir.”1199  

Görüldüğü gibi, İbn Hacer, el-İsmailî’nin tenkitlerine bizzat cevap 

vermemiştir. Hadisin  Tevbe suresi 114. ayetine muhalif olduğu şeklindeki tenkide 

ilişkin zikrettikleriyle Kirmânî’den naklettikleri de hadisin sıhhatine yönelik 

                                                                        
1194  Bkz.Taberî, Câmiu’l-Beyân,  Beyrut, 1995, VII, 22-3. 
1195  A.g.e., VII, 24.  
1196  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 642.  
1197  3, Al-i İmran, 192. 
1198  5, Maide, 72.  “...Her kim Allah’a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar ve varacağı yer de 

ateş olur...” 
1199  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, VIII, 642. Krş. Kirmânî, Sahîhu’l-Buhari bi Şerhi’l-Kirmani, XVIII, 33-

34. 
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tenkitlere cevap olmaktan uzaktır. Müfessirlerin görüşleri olarak zikrettikleri, sadece 

Tevbe 114. ayetin tefsiriyle ilgili bir hususu açıklamaktan ibarettir. Kirmânî’den 

naklettiklerine gelince, kanaatimizce o, hadisin metniyle ilgili problemin farkına 

varmıştır. Bu sebeple de zorlama bazı yorumlar yaparak hadisi savunmaya 

çalışmaktadır. Son olarak da Hz. İbrahim’in babasından ne zaman teberri ettiğine 

dair görüşünü açıklamıştır. 

Sonuç olarak, zikrettiğimiz hadisle ilgili tenkitler cevapsız kalmıştır. 

Kanaatimizce hadisin asıl problemi, gayba dair bir olayla ilgili olmasıdır. Kıyamet 

gününde meydana gelecek olan ve bizlere malum olmayan bu olay muhtemelen,  Hz. 

Peygamber’e isnad edilerek anlatılmak istenmiştir. Bu sebeple de hadisin metnindeki 

problemlerin mantıklı bir şekilde cevaplandırılması zordur. 

2. Buhârî, Ebu Said el-Hudri’den, Yüce Allah’ın cennettekilere, “Size 

verdiklerime razı oldunuz mu?” diye sesleneceğini belirten bir hadis rivayet etmiştir. 

Hadisin sonunda Yüce Allah’ın “Bundan sonra size asla kızmayacağım,” diyeceği 

ifade edilmektedir.1200 

İbn Battal (ö.449/1057), hadisin metninden Allah’ın cennet ehline 

kızabileceğinin anlaşıldığını; bunun da Kur’an’ın “Allah onlardan razı olmuş, onlar 

da O’ndan razı olmuşlardır,”1201 ”İnananlar ve imanlarını bir haksızlıkla 

bulamayanlar... İşte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır,”1202 

yetlerinin zahirine aykırı olduğu gerekçesiyle hadisin sıhhatinin, bazı alimlerce, 

problemli olarak kabul edildiğini belirtmiştir.1203   

İbn Hacer, İbn Battal’ın hadisin metni ile ilgili bu probleme işaret ettikten 

sonra, kendisinin buna şu şekilde cevap verdiğini de nakletmektedir: Allah’ın 

insanları yoktan var etmesi ve onlara mükafat olarak cenneti vermesi onun 

ihsanındandır. Bu ihsanın devamlılığı, gerekli olsa bile, Allah’ın fazladan verdiği bir 

şeydir. Çünkü normalde mükafatlar belli bir müddetle sınırlı olurlar.  Sınırlı bir 

müddeti olan dünyanın mükafatının da sınırlı olması doğaldır. Fakat Yüce Allah 

fazlu keremiyle inananların mükafatlarını devamlı kılmıştır.1204 İbn Hacer, hadisin 

                                                                        
1200  Buhârî, 97, Tevhit, 38, (VIII,205-206). 
1201  98, Beyyine, 8. 
1202  6, En’am, 82. 
1203  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII, 596. 
1204  A.g.e., ay. 
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metni ile ilgili  problemin kısaca bu şekilde çözülmüş olduğunu belirterek, kendisinin 

de İbn Battal’ın verdiği cevaba katıldığını göstermiş olmaktadır.  

Gerçekten de yukarda zikredilen ayetlerle birlikte Kur’an’da yer alan aynı 

anlamdaki bir çok ayete göre Yüce Allah’ın cennet ehline kızmasının söz konusu 

olmayacağı anlaşılmaktadır. Zira cennet mükafat yeridir. Mantıken mükafatın içinde 

ceza anlamına gelen herhangi bir şeyin bulunmaması gerekir. Hadisin metni ilk 

bakışta bu Kur’ani gerçeğe ters gibi görünse de, kanaatimizce meselenin aslı böyle 

değildir. Hadis, Kur’an’ın haber verdiği bir hususu dile getirmektedir. Nitekim 

Kur’an’da yer alan bir çok konu hadislerde de zikredilmiştir. Hadisin metni ilgili dile 

getirilmiş olan probleme bu şekilde cevap verilebilir. Çünkü İbn Battal’ın dolayısıyla 

da İbn Hacer’in verdiği cevap hadisin metniyle ilgili zikredilmiş olan problemi 

çözmemiştir.   

3. Ebu Leheb öldükten sonra, onu rüyada kötü bir halde gören  bir akrabası, 

ona neyle karşılaştığını sormuş. O da şöyle cevap vermiştir: “Sizden sonra, rahat 

yüzü görmedim.  Sadece Suveybe’yi azat etmiş olmam sebebiyle bana şu kadarcık 

bir su veriliyor.”1205 Urve, bu olayı, Zeyneb binti Ebi Seleme’den rivayet etmiş 

olduğu, süt kardeşin kızıyla evlenmenin caiz olmadığını belirten, hadisin sonunda 

zikretmiştir. 

Hadisten, inanmayan birinin yapmış olduğu iyiliklerin mükafatını ahirette 

göreceğinin anlaşıldığını belirten  İbn Hacer, bunun “(İnanmayanların) yaptıkları her 

işin önüne geçmişiz de onu (etrafa) saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir,”1206 

ayetine göre  Kur’an’ın zahirine muhalif olduğunu ifade etmektedir.1207  

Bu sözün,  Hz. Peygamber’e ait olmadığı için tartışmaya değer olmadığı ileri 

sürülerek, konumuz açısından isabetli bir örnek olmadığı söylenebilir. Gerçekten de  

Hz. Peygamber’in sözü olmaması ve bir rüya olması sebebiyle Kur’an’a aykırı bazı 

unsurlar taşıması çok da önemsenmeyebilir. Buna rağmen bu örneği zikretmemizdeki 

amaç İbn Hacer’in, daha önceki bölümlerle ilgili verdiğimiz bazı öneklerde olduğu 

gibi, burada da kendi tenkitleri karşısında bile  Buhârî’yi savunmaya kalkışmasıdır. 

Ayrıca  Buhârî gibi sadece sahih hadisleri toplamayı amaç edinmiş birinin Kur’an’ın 

                                                                        
1205  Buhârî, 67, Nikah, 20, (VI,125).  
1206 25, Furkan, 23. 
1207 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 180-181.  
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zahirine muhalif olduğu belirtilmiş olan bu hikayeyi kitabına alması da bu örneği 

zikretmemizde etkili olmuştur.  

 İbn Hacer’in kendisi Urve’nin sözünün Kur’an’ın zahirine muhalif olduğunu 

iddia etmesine rağmen, -zira bu tenkidi her hangi bir alime isnad etmeden 

zikretmektedir- yine de söz konusu hadisi savunmaya çalışmaktadır. Bu da onun her 

halükarda  Buhârî’yi savunmaya çalıştığını ve ona yöneltilen tenkitleri kabul etmeye 

gönüllü olmadığını açıkça göstermektedir.  

İbn Hacer’in söz konusu rivayete yöneltmiş olduğu tenkide verdiği cevapta 

bazı çelişkili ifadelere yer vermesi de, onun  Buhârî’yi savunma konusundaki aşırı 

hırsıyla açıklanabilir. Hadis hakkında dile getirdiği tenkide geçmeden önce, Urve’nin 

hadisin sonunda zikrettiği bu olayın da hadisin başında zikredilen isnadla, muttasıl 

bir şekilde rivayet edilmiş olduğunu söylemesine rağmen, hadisin Kur’an’ın zahirine 

muhalif olduğunu dile getirdikten sonra cevaba, söz konusu olayın mursel olarak 

rivayet edilmiş olduğunu ve Urve’nin rivayeti kendisine nakleden kişiyi 

zikretmediğini belirtmek suretiyle başlamaktadır. Görüldüğü gibi bu açık bir 

çelişkidir. İlk başta, hadisin sonunda anlatılan bu olayın da hadisin metni gibi 

muttasıl olarak rivayet edilmiş olduğunu belirtmesine rağmen, daha sonra isnadın 

problemli olduğunu belirtmektedir. Devamında isabetli bir şekilde “Rivayetin mavsul 

olarak geldiğini varsaysak  bile, anlatılan şey bir rüyadan ibarettir. Dolayısıyla da 

hüccet olmaz,” dedikten sonra inanmayanların yaptıkları iyiliklerin karşılıklarını 

görmelerinin mümkün olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. O, Suveybe’nin  Hz. 

Peygamber’in süt annesi olduğu için, olayın  Hz. Peygamber’le ilgili olduğunu 

söyleyip, Ebu Talib meselesinde olduğu gibi onun da cezasının hafifleştirilebileceği 

şeklinde te’vile kalkışmaktadır. Beyhakî’den de, “İnkarcıların yaptıkları iyilikler, 

onların cehennemden çıkarılmasını sağlamaz. Fakat inkar dışında işledikleri bazı 

suçların cezasının hafifleştirilmesini sağlayabilir,” şeklinde bir te’vil nakleden  İbn 

Hacer, inkarcının yaptığı iyiliklerin  mükafatını görmeyeceği konusunda icmâ vuku 

bulduğunu belirten Kadı Iyâd’a (ö.544/1149) şöyle cevap vermiştir: “Bu, 

Beyhakî’nin dile getirdiği ihtimali ortadan kaldırmaz. Bu konuda varid olanlar, inkar 

cezasıyla ilgilidir. İnkar dışındaki cezaların tahfifini neden sağlamasın?”1208   

                                                                        
1208 A.g.e., IX, 181.  
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İbn Hacer’in yaptığı te’villerdeki zorlama kendiliğinden görülmektedir. Dile 

getirdikleri, gayba ait bir konuda ihtimallere dayanarak yapılmış yorumlardır. Buna 

karşılık, hadise yöneltilmiş tenkitler ise yukarıda zikredilen ayete dayanmaktadır. Bu 

sebeple, böyle bir hadisi kitabına, sahih hadislere tahsis ettiğini vurgulamasına 

rağmen, alan  Buhârî mazur kabul edilemez. Bu, onun bir hatası olarak 

değerlendirilmelidir. Kanaatimizce, bu da bölümde zikredeceğimiz diğer hadisler 

gibi,  Buhârî’nin tashihte hadisin metninden ziyade, isnada yoğunlaşmasından 

kaynaklanmış olsa gerektir.    

III.2. Tarihi Gerçeklere Arz Edilen Hadisler 

Buhârî’nin rivayet etmiş olduğu hadislerden bazılarının sıhhatleri, tarihi gerçeklere aykırı 

oldukları gerekçesiyle reddedilmiştir.  Bu şekilde tenkit edilmiş olan hadislerin de sahih olduklarını 

ispatlamak için çeşitli te’villere girişen  İbn Hacer’in, tarihi gerçeklere  aykırı olduğunu kabul ettiği  

Buhârî hadisleri de vardır. Bu bölümde zikredeceğimiz bazı misaller şunlardır:  

1.  İsra/Mi’rac hadisi. Buhârî, hadisi kitabının değişik yerlerinde farklı tariklerle 

zikretmiştir.1209 Şerîk b. Abdullah tarikiyle Enes’ten gelen rivayette olayın Hz. Peygambere vahiy 

gelmeden önce vuku bulduğu belirtilmiştir.1210 Sadece Şerik’in rivayetinde yer alan bu husus, tarihi 

gerçeklere aykırıdır. Bu sebeple el-Hatabi (ö.388/998), İbn Hazım (ö.456/1064), Kadı İyad 

(ö.544/1149) ve Abdulhak el-İşbili (ö.581/1185) gibi alimler, Şerik’in rivayetini reddetmişlerdir.  

Muslim şarihi Nevevî (ö.676/1277), hadisin metninin tarihi gerçeklere aykırı olduğunu şu şekilde 

açıklamıştır: “Şerik’in bu rivayetinde alimlerin kabul etmedikleri bazı yanlışlar vardır. Nitekim 

Muslim de, Şerik takdim, tehir, ziyade ve eksiltmede bulunmuştur demek suretiyle buna dikkat 

çekmiştir. O yanlışlardan biri “kendisine vahiy gelmeden önce” ibaresidir. Bu yanlıştır ve bunda  ona 

muvafakat eden olmamıştır (...) Alimler  namazın İsra gecesinde farz kılındığında icma etmişlerdir. O 

halde namaz vahiyden önce nasıl olur da farz olur?”1211  

İbn Hacer, öncelikle Şerik’in teferrüt etmediğini, hadisin Said b. Yahya b. 

Said el-Emevî’nin Kitabu’l-Mağâzî’sinde yer alan tarikinde Kesîr b. Huneys’in de 

hadisi bu şekilde Enes’ten rivayet etmiş olduğunu belirterek hadise yöneltilmiş olan 

tenkitleri cevaplamaya başlamaktadır. Bu, onun hadisin isnadına yönelik olan 

tenkitleri daha çok önemsediğini göstermektedir. Bu sebeple de ilk önce hadisin 

isnadına yönelik tenkitleri reddetmektedir. Ne var ki İbn Hacer’in  Buhârî’nin 

                                                                        
1209 Bkz.  Buhârî, 8, Salat, 1, (I,91); 25, Hac, 76, (II,167);  60, Ehadisu’l-Enbiya, 5, (IV,106); 63, 

Menakibu’l-Ensâr, 42, (IV,248); 74, Eşribe, 12, (VI,246). 
1210  Buhârî, 61, Menâkıb, 24, (IV,168); 97, Tevhid, 37, (VIII,203). 
1211 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII, 587. Ayrıca bkz. Sahîhu Muslim bi Şerhi’n-Nevevî, II, 209-210. en-

Nevevî, zikredilenleri Kadi İyad’dan nakletmiştir.  
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rivayetini desteklemek için bir Mağazi kitabına müracaat etmesi onun bundan önceki 

bölümdeki tutumuyla uyuşmamaktadır. Zira, Mesruk’un Hz. Aişe’nin annesi Ummu 

Rûmân’ı görmediğini söyleyenlerin delilini teşkil eden rivayetin Vakıdî’den 

geldiğini ve bu tür rivayetlere dayanarak  Buhârî hadislerinin tenkit edilemeyeceğini 

belirtmişti.  Burada ise, kendisi aynı şekilde  Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’te rivayet 

etmiş olduğu Şerik hadisini desteklemek için Yahya b. Said’in Kitabu’l-

Mağazî’sinde yer alan bir rivayete başvurmuştur. Eğer  Buhârî’nin hadislerinin bu tür 

rivayetlerle tenkit edilmesi kabul edilmiyorsa, aynı şekilde bu tür rivayetlerle 

desteklenmesi de kabul edilmemelidir.    

İbn Hacer, isnadla ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra, hadisin metnine 

yönelik olan tenkitleri, çeşitli tevillere baş vurmak suretiyle reddetmeye 

çalışmaktadır: 

 Hadisin metninde, İsra gecesinde Hz. Peygamber el-Mescidu’l-Haram’da 

uyurken  kendisine üç meleğin geldiği, bunun vahiy gelmeden önce olduğu ve 

meleklerin birbirlerine, Muhammed’in  (s.a.v.) hangisi olduğunu sordukları 

belirtildikten sonra şöyle denilmektedir: “(Hz. Peygamber) bir daha o melekleri 

başka bir gece kendisine gelinceye dek görmedi.” İbn Hacer, bu cümleden hareketle, 

“Meleklerin iki gelişi arasındaki zaman belirtilmediğinden, ikinci gelişin vahyin 

gelişinden sonra olduğuna hamledilir. Hem İsra hem de Mi’rac bu ikinci gelişte vuku 

bulmuştur (...) Meleklerin iki gelişleri arasında bir müddet geçtiğine göre, bunun bir 

veya birkaç gece ya da birkaç sene olmasında herhangi bir fark yoktur,” dedikten 

sonra hadisin metniyle ilgili problemin bu şekilde ortadan kalktığını ve Şerik’in 

mi’racın bi’setten sonra olduğu konusundaki icmaa muhalefet ettiği şeklindeki 

iddianın da düştüğünü, belirtmektedir.1212 

İbn Hacer, her ne kadar Şerik’in rivayetinde teferrüt etmediğini söylese de, bu 

rivayetin isnad açısından problemli olduğu ortadadır. ez-Zuhrî, Sabit el-Bunânî ve 

Katade gibi hafızların Enes’ten rivayetlerinde olayın bi’setten önce vuku bulduğuna 

dair herhangi bir bilgi zikredilmediğini ifade eden Abdulhak el-İşbilî, Şerik’in hafız 

olmadığını da belirtmek suretiyle hadisin şaz durumuna düştüğünü ima 

                                                                        
1212 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, XIII, 587.  
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etmektedir.1213 Kanaatimizce İbn Hacer’in bu durumu ortadan kaldırmak için işaret 

ettiği Kesir b. Huneys hadisi de aynı şekilde değerlendirilmek durumundadır. 

İbn Hacer’in hadisin metniyle ilgili değerlendirmeleri  şerhinin daha önceki 

bölümlerinde söyledikleriyle çelişmektedir. O, hadisçilerin, fakihlerin ve 

kelamcıların cumhuruna  göre, İsra ve Mi’racın bir gecede ve   Hz. Peygamber’e 

vahiy geldikten sonra vuku bulduğunu, bunun sahih rivayetlerle belirlenmiş 

olduğunu ve bundan farklı düşünmeyi gerektirecek herhangi bir şeyin bulunmadığını 

belirttikten sonra “Bazı haberlerde buna muhalif bilgiler yer aldığı için bazı alimler 

her ikisinin de ikişer defa meydana geldiğini söylemişlerdir (...) Şerikin haberi 

sebebiyle olayın vahiy gelmeden önce vuku bulduğunu söyleyenler de olmuştur,”1214 

demektedir.  

Hadisle ilgili bu açıklamaları yapmış olan İbn Hacer’in farklı yorumlara 

girişmeyip hadisin metninin sahih olmadığını söylemesi beklenirdi. Fakat o, 

kendisini Buhârî’nin karizmasının etkisinden kurtaramadığı için Şerik’in hadisini de 

savunmaya kalkışmıştır. Bu sebeple de daha önce dile getirdikleriyle çelişen 

açıklamalar yapmıştır. Genel olarak cumhurun görüşünü tercih eden İbn Hacer’in 

burada bunu yapmamasının tek sebebi  Buhârî’deki bu Şerik hadisidir.   

İbn Hacer’in  Fethu'l-Bârî gibi hacimli bir kitapta çelişkili bazı açıklamalara 

yer vermesini abartmamak gerektiği ifade edilebilir. Ancak  şunu belirtmemiz gerekir 

ki, bu çelişkiyi İbn Hacer’in mi’rac hadisiyle ilgili şu kısa açıklamalarının içinde bile 

görmek mümkündür: “Mi’racın vahiyden önce vuku bulduğunu belirten görüş şazdır. 

Ancak onun vahiy gelmeden önce rüyada vuku bulduğu söylenebilir. Çoğunluk 

vahiyden sonra olduğunu belirtmiştir.”1215 Bu sözlerinde de kendisini Şerik’in 

hadisinin etkisinden kurtaramadığı açıkça görülmektedir. İbn Hacer’in bu hadisle 

ilgili çelişkili ifadeleri, bir unutkanlık veya hata sonucu yapılmış açıklamalar 

değildir. O,  Buhârî’deki hadisleri, farklı olmalarına rağmen, sahih olarak kabul ettiği 

için, rivayetleri telif etmek amacıyla bu açıklamaları bilinçli olarak dile getirmiştir. 

Zira o, hadisin her geçtiği yerde belli bir yönünü şerhetmiş ve her seferinde de 

hadisin şerhinin ve problemlerinin geçtiği veya geçeceği yerlere işarette 

                                                                        
1213 A.g.e., XIII, 592. 
1214 A.g.e., VII, 250.   
1215  A.g.e., VII, 257. 
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bulunmuştur. Dolayısıyla hadislerin kitapta geçtiği yerlere bakarak bu kadar uzun 

aralıklarla yapılmış olan değerlendirmelerin birbiriyle çelişmesinin doğal 

karşılanması gerektiğini söylemek mümkün görünmemektedir.  İbn Hacer, 

söylediklerinin tamamıyla farkındadır. Zaten şerhinin en büyük özelliklerinden birisi 

de budur. O, daha önce de belirttiğimiz gibi hadisleri her geçtiği yerde şerhetmiş 

değildir. Bu sebeple hadisin tekrarı durumunda şerhinin geçtiği veya geçeceği yere 

işaret etmekle yetinmektedir ki, bu yönlendirmelerinde son derece isabet ettiğini 

görüyoruz.    

Şerik hadisinin metninde Cebrail’in,  Hz. Peygamber için, “O gönderildi mi?” 

diye soran meleklere “Evet” diye cevap verdiği belirtilmektedir. Kanaatimizce bu da 

olayın vahiy geldikten sonra vuku bulduğunu göstermektedir. Zaten Şerik hadisinin 

metinle ilgili daha bir çok problemi bulunmaktadır. İbn Hacer, bunlardan on iki 

tanesini zikretmektedir ki, en önemlisi burada üzerinde duruğumuz problemdir.1216  

2. Buhârî’nin el-Mescidu’l-Aksâ’nın, Ka’be inşa edildikten kırk yıl sonra inşa 

edildiğini belirten hadisinin1217 de tarihi gerçeklere aykırı olduğu gerekçesiyle sahih 

olamayacağı belirtilmiştir. İbnu’l-Cevzî, Kabe’nin Hz. İbrahim, el-Mescidu’l-

Aksâ’nın ise Hz. Suleyman tarafından inşa edilmiş olduğunu ve ikisi arasında bin 

yıldan fazla bir süre olduğunu ileri sürerek hadisin metninin problemli olduğunu 

belirtmiştir. İbnu’l-Cevzî, dile getirmiş olduğu bu probleme, hadiste söz konusu 

mescitlerin ilk inşalarına işaret edildiğini ifade ettikten sonra  “Ne Hz. İbrahim 

Kabe’nin ne de Hz. Suleyman Beytu’l-Makdis’in ilk banisidir. Kabe’yi ilk inşa 

edenin Hz. Adem olduğu rivayet edilmiştir. Daha sonra yeryüzüne yayılan çocukları, 

Beytu’l-Makdisi inşa etmiş olabilirler,” şeklinde cevap vermiştir.1218 

İbnu’l-Cevzî’nin hadisin metni ile ilgili söylediklerini nakleden  İbn Hacer, 

onun el-Mescidu’l-Aksâ’nın Hz. Suleyman tarafından inşa edilmiş olduğunu belirten 

rivayete1219 dayanarak bu kanaatini dile getirdiğini belirtmekte ve onun verdiği 

cevabı zikrettikten sonra, Kurtubî ve Hattabî’den de benzer cevaplar zikretmektedir.  

                                                                        
1216  Bkz.  Fethu'l-Bârî, XIII, 593-594. Mi’rac hadisi ve problemleriyle ilgili geniş bilgi için  bkz. 

Molu, Ahmet, Mi’rac Hadisinin Hadis Bilimi Açısından Değerlendirilmesi, (A.Ü.S.B.E. 
yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi) Ankara, 2001. 

1217  Buhârî, 60, Ehadisu’l-Enbiyâ, 10, (IV,117).  
1218  İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, III, 504. Krş. İbnu’l-Cevzî, Keşfu’l-Muşkil min Hadîsi’s-Sahîhayn, thk. 

Ali Husayn el-Bevvâb, Riyad, 1997, I, 360. 
1219  Bkz. Nesâî, 8, Mesacid, 6, (II,34). 
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İbn Hacer, Ka’be ile Beytu’l-Makdis’in inşası ile ilgili bazı rivayetlere işaret ettikten 

sonra, kendisinin de İbnu’l-Cevzî’nin (ö.597/1200) verdiği cevaba katıldığını, Hz. 

İbrahim ile Hz. Süleyman’ın yaptıklarının restorasyon veya tecdit olarak 

nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmektedir.1220   

Hadisin metnindeki problemi gidermek için verilen cevapların yeterli 

olmadığı ortadadır. Her şeyden önce cevapların temel dayanağını teşkil eden ve 

Kabe’nin Hz. Adem tarafından inşa edildiğini belirten rivayetlerin kaynakları ve 

isnatları zikredilmemiştir. Ayrıca Beytu’l-Makdis’in ilk inşası hakkında söylenenler 

de bir ihtimal olarak dile getirilmiştir ki, sözkonusu  tarihi gerçeklere aykırılık 

durumunun bunlarla ortadan kalktığını söylemek mümkün görünmemektedir. Zira, 

Buhârî’deki bir hadisi savunmak için delil olarak zikredilen rivayetlerin sahih ve 

kaynaklarının belli olması gerekir. Bunun yanında hadisin zahiri manasının dışında 

bir manaya işaret ettiğini gösteren herhangi bir karinenin bulunmayışı da verilen 

cevabı kabul etmeyi zorlaştırmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), bu bilgiyi, 

kendisine sorulmuş olan bir soruya cevap mahiyetinde dile getirmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. Son derece açık konuştuğu belirtilmiş olan  Hz. Peygamber’in, 

sözlerinin başka anlamlara geldiğini gösteren herhangi bir karine olmadıkça, onları 

olduğu gibi anlamak, isabetli bir yaklaşım tarzı olarak görünmektedir. Bu hadiste de 

herhangi bir karine zikredilmediği için, anlatılanları olduğu gibi anlamak 

durumundayız. Kanaatimizce alimlerimizi -özellikle de  İbn Hacer’i- bundan 

alıkoyan husus, hadisin  Buhârî tarafından rivayet edilmiş olmasından başka bir şey 

değildir.   

  3. “Kisrâ öldü ondan sonra Kisrâ olmayacaktır. Kayser öldü ondan sonra 

Kayser de olmayacaktır. Nefsim yed-i kudretinde bulunana yemin ederim ki, siz 

onların hazinelerini Allah yolunda harcayacaksınız,”1221 hadisinin de tarihi 

gerçeklere uymadığı iddia edilmiş ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dönemindeki İran 

Kisrası ile Bizans Kayseri öldükten sonra da İran ve Bizans  devletlerinin var olmaya 

devam etmiş olmaları gerekçe gösterilerek  hadisin metninin problemli olduğu 

belirtilmiştir.1222  İbn Hacer, İmam Şafii’den (ö.204/819) hadiste, Kisra’nın Irak 

topraklarında, Kayser’in de Şam topraklarında kalmayacaklarının kastedildiğini ve 
                                                                        
1220 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 504.  
1221 Buhârî, 57, Humus,  8, (IV,50); 61, Menâkıb, 25, (IV,182).  
1222 İbn Hacer,  Fethu'l-Bârî, VI, 776. 
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Hz. Peygamber’in  (s.a.v.), İslam’a girdikten sonra Irak ve Şam’a yaptıkları ticari 

seferlerin kesileceğinden korkan Kureyşlilerin gönlünü hoş tutmak için, bu hadisi 

söylediğini, nakletmektedir.1223       

İbn Hacer, bundan önceki örneklerde olduğu gibi burada da hadiste zahiri 

anlamının dışında başka bir şeyin kastedildiğini iddia etmektedir. Metinleri bazı 

kriterlere aykırı bulunduğu için sahih olamayacakları belirtilmiş olan hadisler, 

genelde bu şekilde savunulmaktadır. Metin tenkidi, yoruma bağlı olduğu için, bu tür 

te’viller her zaman yapılabilir. Savunma psikolojisiyle yapılan bu tür te’villerin 

ortaya koydukları bir gerçek vardır. O da, belli bir yorum neticesinde yapılan 

tenkitlerin de, en az cevap vermek amacıyla yapılmış olan te’viller kadar doğru olma 

ihtimallerinin bulunduğu gerçeğidir. Fakat burada zikrettiğimiz örneklerdeki tarih 

yanlışlıkları belirgin oldukları için, verilen cevapların doğru olma ihtimallerinin 

oldukça az olduğu görülmektedir. Zira Hz. Peygamber zamanında ölen İran ve 

Bizans kralı öldükten sonra pek çok İran ve Bizans kralının hüküm sürdüğü kesin 

olarak bilinmektedir.1224 Bu açık tarihi gerçek karşısında bazı te’viller yaparak  

Buhârî’nin Sahîh’indeki bu hadisin sahih olduğunu iddia etmek doğru değildir.   Ne 

var ki  İbn Hacer, savunma psikolojisiyle meseleyi ele aldığı için hadiste yer alan 

tarihi yanlışlığı yorum yaparak gidermeye çalışmaktadır. Bu sebeple de hadisin 

metninde, hadisin söylendiği dönemde hüküm süren Kisra ve Kayser’in 

kastedildiğini gösteren herhangi bir husus bulunmadığı halde, hadiste kastedilenin  

Hz. Peygamber’in dönemindeki Kisra ve Kayser olduğunu iddia etmiştir.   

4.  Buhârî’nin Murâra b. Rabî’ el-Amrî ve Hilâl b. Umeyye el-Vâkıfî 

adındaki iki sahabinin Bedir gazvesine katılanlar arasında gösteren rivayetlerinin1225 

de tarihi gerçeklere muhalif oldukları gerekçesiyle tenkit edilip  sahih 

olamayacaklarının iddia edilmiş olduğunu belirten  İbn Hacer, tarihçilerin bu iki 

sahabiyi Bedir gazvesine katılanlar arasında zikretmediklerini de söylemektedir.1226 

İbn Hacer, bu zatların Bedir gazvesine katılmadıklarını belirten ilk kişinin 

Ahmed b. Hanbel’in ashabından Ebu Bekr el-Esram (ö.260/873) olduğunu 

                                                                        
1223 A.g.e., ay. Krş. Şafii, el-Um, Beyrut, 1393, IV, 171. 
1224 Kırbaşoğlu, Alternatif  Hadis Metodolojisi, s. 234. 
1225 Buhârî, 64, Mağazi, 10, (V,13);13, (V,22); 79, (V,132). 
1226 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 394. 



 272  
 

 

belirtmiştir. el-Esram hadisteki vehmin ez-Zuhrî’den kaynaklandığını da iddia 

etmiştir.1227  

İbn Hacer,  Buhârî’nin bu itirazların farkında olduğunu ve bunu reddetmek 

için Bi’r-i Maune olayını anlatan hadisin sonunda Murâra ve Hilâl’in Bedir 

gazvesine katılanlardan olduklarını Ka’b b. Malik’ten nakletmiş olduğunu 

belirtmektedir. O, Buhârî’nin, rivayeti Ka’b’e isnad etmek suretiyle vehmin ez-

Zuhrî’den kaynaklandığını belirtenlerin iddialarını da reddetmiş olduğunu 

söyledikten sonra, “Bu (rivayetin Ka’b’e isnadı) hadisin siyakından da bellidir. Zira 

hadis Ka’b’ten alınmıştır. O, Bedir gazvesine katılanları kendisinden sonra 

gelenlerden daha iyi bilmekteydi. Asıl olan metinde idracın bulunmayışıdır. 

Dolayısıyla herhangi bir delil olmadan idrac sabit olmaz. Bu iki zatın Bedir 

gazvesine katılmaları hususu, Ka’b’ın (Hz. Peygamber’e doğruyu söyleme 

konusunda) Bedir ehli olan bu iki salih  zata uyduğunu açıklayan sözleriyle de teyid 

edilmiştir,” demek suretiyle hem idracı reddetmekte, hem de bu iki zatın Bedir 

gazvesine katıldıklarının ispatlanmış olduğunu göstermeye çalışmaktadır.  İbn Hacer, 

ed-Dimyati (ö.705/1305) gibi bazı alimlerin “Kimse Murâra ile Hilal’i Bedir 

gazvesine katılanlar arasında saymamıştır. Onlar Uhud gazvesine katılan ikinci 

tabaka içinde sayılmışlardır,” şeklindeki iddialarına da şu şekilde cevap vermektedir: 

“Bu,[Murâra ve Hilal’in Bedir gazvesine katılmadıkları iddiası] merdut bir iddiadır. 

Zira  Buhârî, bunu burada kesin olarak belirtmektedir. Bazı alimler de bu konuda ona  

tabi olmuşlardır. Bu iki sahabinin Uhud gazvesine katılan ikinci tabakada 

zikredildikleri şeklindeki iddia da merduttur. Onları ikinci tabakada  zikreden kişi  

Muhammed b. Sa’d'tir. Onun anlattıkları sahih hadis karşısında huccet olamaz. 

Nitekim Muhammed b. Sa’d’ın hocalarından olan Hişam b. el-Kelbi  de Murâra’nin 

Bedir gazvesine katıldığını belirtmiştir.”1228 

İbn Hacer “Eğer onlar Bedir gazvesine katılmış olsalardı, (Tebuk gazvesinden 

sonra) boykota uğramaz ve casusluk yapan Hâtib b. Ebi Beltaa’ya gösterildiği gibi 

onlara da müsamaha gösterilirdi”1229 demek suretiyle Buhârî’nin rivayetini tenkit 

eden İbn Kayyım el-Cevziyye’ye (ö.751/1350) de şu şekilde cevap vermektedir: Bu, 

açık bir delil değildir. Bundan, onun nazarında Bedir ehli olan birinin işlediği 
                                                                        
1227  A.g.e., ay. 
1228 A.g.e., ay.  
1229 A.g.e., VII, 395. 
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herhangi bir suçtan dolayı –işlediği suç büyük olsa bile- cezalandırılmayacağı 

anlaşılmaktadır. Gerçek böyle değildir. Nitekim Hâtıb’ın olayının içinde bulunan Hz. 

Ömer, Kudame b. Maz’ûn’u, Bedir ehlinden olmasına rağmen, içki içtiği için 

cezalandırmıştır.  Hz. Peygamber  (s.a.v.), özrünü kabul ettiği için Hâtıb’ı 

cezalandırmamıştır.1230  

Görüldüğü gibi  İbn Hacer, hadisi savunurken yine tamamıyla  Buhârî’nin 

otoritesini esas almıştır. Onu, hadis ilminin zirvesi olarak kabul ettiği için Sahîh’inde 

naklettiği rivayetlere muhalif rivayetleri kabul etmeye yanaşmamaktadır. Halbuki, bu 

hatanın ez-Zuhrî tarafından hadise yapılmış bir idractan kaynaklanmış olması uzak 

bir ihtimal değildir. Birçok hadiste bu tür idracların varlığı bilinen bir şeydir. 

Hadislerin metinlerinde yer alan anlamı kapalı kelimelerden sonra bazı ravilerin 

yaptıkları açıklamalar gibi, ez-Zuhrî de bu iki zatı tanıtmak amacıyla ziyade bir 

açıklamada bulunmuş olmalıdır. el-Esram’ın  de belirttiği gibi, ez-Zuhrî’nin yaptığı 

bu açıklama onun hataya düştüğü noktalardan birini oluşturmaktadır.1231 Fakat  İbn 

Hacer, daha önce geçtiği üzere  Buhârî’nin hadislerine yönelik idrac iddialarını kabul 

etmediği gibi buradaki idrac ve hata iddiasını da Buhârî’nin Murâra ve Hilal’in Bedir 

gazvesine katıldıklarını belirten sözleri Ka’b’e isnad etmesine dayanarak 

reddetmektedir. Ka’b, kendisine Murâra ve Hilal’in de onun gibi  Hz. Peygamber’e 

herhangi bir mazeret beyan etmediklerinin söylendiğini belirtirken, “Bana, örnek 

alınacak, Bedir gazvesine katılmış, iki kişi zikrettiler,” demiştir. 1232 Kanaatimizce 

bu, “Bedir gazvesine katılmış” şeklindeki ifadelerin ez-Zuhrî’ye ait olduğu ihtimalini 

ortadan kaldırmamaktadır. Muhtemelen ez-Zuhrî, Murâra ve Hilal’i tanıtmak için 

onların Bedir gazvesine katıldıklarını bildirmiştir. Hadisi ondan rivayet edenlerin  de 

ez-Zuhrî’nin bu hatalı sözünü Ka’b’a isnad etmiş olmaları ve Buhârî’nin de bu hatayı 

olduğu gibi nakletmiş olması kuvvetle muhtemeldir.    

İbn Hacer’in İbn Kayyım’ın tenkidine verdiği cevabın yerinde olduğu 

görülmektedir. Kanaatimizce  İbn Hacer, bu cevapla, Hâtıb’la ilgili hadiste geçen 

“Hz. Peygamber, Hâtıb’ı öldürmek isteyen Hz. Ömer’e şöyle demiştir. “O, Bedir 

gazvesine katılmıştır. Nereden biliyorsun? Belki de Allah, Bedir ehline: İstediğinizi 

                                                                        
1230 A.g.e., VIII, 151.  
1231 A.g.e., VII, 394.  
1232 Bkz.  Buhârî, 64, Mağazi, 79, (V, 132). 
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yapın, ben sizin günahlarınızı affettim, demiştir,”1233 şeklindeki ifadelerin problemli 

olduğunu da dile getirmiş olmaktadır. 

Buhârî’nin Bedir gazvesine katılanlarla ilgili rivayetlerine yöneltilmiş olan 

tenkitler bunlardan ibaret değildir. Ebu Mesud (Ukbe b. Amr el-Ensarî) el-Bedrî’nin 

Bedir gazvesine katıldığını belirten rivayetler de tenkit edilmiştir.  Buhârî’nin 

konuyla ilgili zikretmiş olduğu üç hadisten ikisinde Ebu Mesud, sadece “el-Bedrî” 

nispetiyle geçerken Urve’nin rivayetinde onun Bedir gazvesine katıldığı açıkça 

belirtilmiştir. 1234  

İbn Hacer, Ebu Mesud’un Bedir gazvesine katıldığı konusunda İhtilaf 

bulunduğunu ve çoğunluğun onun Bedir gazvesine katılmadığı görüşünde olduğunu 

belirtmektedir. Muhammed b. İshak (ö.151/768) ve ona tabi olan Mağazi sahipleri 

Ebu Mesud’u Bedir gazvesine katılanlar arasında zikretmemişlerdir. el-Vakidi 

(ö.207/822) ve İbrahim el-Harbi (ö.285/898), onun Bedir gazvesine katılmadığını, 

fakat oraya yerleştiği için oraya nispet edildiğini belirtmişlerdir. el-İsmailî 

(ö.371/981) de onun Bedir gazvesine katılmadığını belirtmiş “Rivayetlerde el-Bedrî 

şeklinde geçmesi, onun Bedir gazvesine katıldığını göstermek için kuvvetli bir delil 

değildir, zira, buna göre Bedir gazvesine katılanların hepsine el-Bedrî demek gerekir 

ki, hakikat böyle değildir,” demek suretiyle Ebu Mesud’un Bedir gazvesine 

katılışının bu şekilde ispatlanamayacağını açıklamıştır.  İbn Hacer, Buhârî’nin, Ebu 

Mesud’u el-Bedrî nisbetiyle zikreden rivayetlerle  iktifa etmeyip, onun Bedir 

gazvesine katıldığını açıkça belirten Urve hadisine istinad ettiğini ifade ettikten sonra 

“Bedir gazvesine katılmıştır,” sözü Urve b. Zubeyr’e aittir. O, Ebu Mesud’u gördüğü 

için, onun sözü bu konuda hüccettir,” demek suretiyle tenkitlere cevap 

vermektedir.1235  İbn Hacer, bu konuda  Buhârî’ye katılanları da zikrettikten sonra 

şunları söylemektedir: “Kural gereği ispat eden, neyfedene tercih edilir. Nefyedenler 

onun el-Bedrî nisbetiyle Bedir’e katıldığının tespit edilemeyeceğini, bunun sadece 

                                                                        
1233 Buhârî, 65, Tefsir, 60/1, (VI,60). İbn Hacer, hadisin doğru olarak anlaşılması için benzer 

açıklamalara Hâtıb ile ilgili hadisin şerhinde de yer vermiştir. Bkz.  Fethu'l-Bârî, VIII, 819. M. 
Hayri Kırbaşoğlu ise, söz konusu hadisin, İslam’ın en temel esaslarından biri olan ahiretteki 
hesaplaşma fikrini yerle bir ettiği gerekçesiyle, sahih olamayacağını belirtmektedir. Bkz. 
Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 208-209. 

1234 Buhârî, 64, Mağazi, 12, (V,17).  
1235 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 404. 



 275  
 

 

oraya yerleştiği anlamına geldiğini belirtmektedirler. Fakat bu görüş, Ebu Mesud’un 

Bedir’e katıldığını açıkça belirten Urve hadisi karşısında zayıf kalmaktadır.”1236 

Kanaatimizce burada dile getirilmiş olan problem  İbn Hacer’in verdiği 

cevapla çözülmüş değildir. Zira onun Bedir gazvesine katılmadığını belirtenler, 

sadece el-Bedrî nisbetinin onun gazveye katıldığına delil olamayacağı gerekçesiyle 

hadisi tenkit etmiş değildirler. Onlar, bu zatın isminin Mağazi yazarları tarafından 

zikredilmemiş olmasını da, delil olarak kullanmışlardır. Bu, üzerinde önemle 

durulması gereken bir husustur. Tarihi bir olayla ilgili bir hadisin Tarih 

kaynaklarında doğrulanmamış olması, ister istemez, hadisin sıhhati hakkında bazı 

kuşkulara yol açmaktadır. Çünkü hadisçilerin eğitim öğretim anlayışlarında tarih 

öğrenimine yer olmaması, şahsen de onların tarih disiplinine ilgi duymamaları, biraz 

ilgi duyanların ise  ona gereken önemi vermemeleri, tarihi gerçeklere ters düşen 

birçok rivayetin hadis kaynaklarına girmesine sebebiyet vermiştir.1237 Bunun için 

hadis kaynaklarında yer alan bu tür rivayetleri, tarih kaynaklarında yer alan 

malumatla karşılaştırıp, değerlendirmek doğruluklarının tespiti açısından önemlidir. 

İbn Hacer ise hadis kaynaklarını esas aldığı için olacak ki,  Buhârî’nin hadisini sahih 

kabul etmiş ve savunmuştur.  

İbn Hacer’in kendi görüşünü pekiştirmek amacıyla, Buhârî’nin görüşüne 

katıldıklarını iddia ettiği kişilerden söz etmesine gelince, kanaatimizce onlar da  onun 

gibi,  kendilerini Buhârî’de yer alan haberlerin etkisinden kurtaramadıkları için böyle 

bir görüş beyan etmişlerdir. ez-Zehebî’nin belirttiği gibi  Buhârî’nin ototritesi onların 

söz konusu rivayetleri tenkit etmelerine engel teşkil etmiştir.1238 

5. Buhârî’de Bedir gazvesine katılanlarla ilgili bu problemlerin yanında ismi 

hatalı olarak zikredilmiş sahabiler de vardır. Bunlardan biri de Bedir gazvesinde şehit 

düşmüş olan Harise b. Surâka’nın annesinin ismidir.  Buhârî’nin rivayet etmiş olduğu 

hadiste Harise’nin annesinin ismi Ummu’r-Rubeyyi’ bintu’-Berâ’ olarak 

                                                                        
1236 A.g.e., ay.  
1237 Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 228-229. 
1238 Bkz. ez-Zehebî, Mizanu’l-İ‘tidal, II, 425- 426. Aynı husus, Rafi’ b. Hadic’in iki amcası Zuheyr ve 

Mazhar için de söz konusudur. (Bkz. Buhârî, 64, Mağazi, 12,  [V,18]).  ed-Dimyâtî, Buhârî’nin 
Bedir gazvesine katıldığını belirttiği bu iki zatın Bedir gazvesine değil de, Uhud gazvesine 
katıldıklarını belirtmiştir. ed-Dimyâtî’nin bu görüşünde İbn Sa’d’a istinad ettiğini belirten  İbn 
Hacer, yukarıda dile getirdiğini belirttiğimiz “ispat eden neyfedene tercih edilir” kuralını tekrar 
etmek suretiyle, onun tenkitlerine cevap vermeye çalışmaktadır. (Fethu'l-Bârî, VII, 407).  
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geçmektedir.1239  Buhârî’nin bütün nüshalarında bu şekilde geçtiğini ifade eden  İbn 

Hacer, bunun bir hata olduğunu; doğrusunun er-Rubeyyi’ bintu’n-Nadr olduğunu ve 

onun Enes b. Malik b. en-Nadr b. Damdam b. Amr’ın halası olduğunu belirtmiştir. 

Çok sayıda alimin buna dikkat çektiklerini de belirten  İbn Hacer, “İbn Huzeyme’nin 

rivayetinde er-Rubeyyi’ bintu’l-Bera’ şeklinde geçmektedir ki, bu doğruya  daha 

yakındır. Fakat er-Rubeyyi bintu’n-Nadr’ın soyunda adı el-Bera’ olan birisi yoktur. 

“er-Rubeyyi’  ammetu’l-Bera’ şeklinde olabilir ki,  el-Bera Enes’in kardeşidir,” 

demektedir. Tirmizî’de1240 de er-Rubeyyi’ bintu’n-Nadr şeklinde geçtiğini belirten  

İbn Hacer, İbn el-Esir’in Camiu’l-Usul’de “Neseb, Mağazi ve sahabi isimlerini 

toplayan eserlerde1241 Harise’nin annesinin Enes’in halası er-Rubeyyi’ bintu’n-Nadr 

olduğu geçmektedir,” dediğini de nakletmektedir. 

 el-Kirmanî, Nesefî’nin  Buhârî rivayetinde “Harise b. Surâka’nın annesi” 

şeklinde geçmesini gerekçe göstererek, bu hatanın Buhârî’den kaynaklanmadığını 

belirtmiş ve bunun bazı ravilerin Firebrî rivayetine yazmış oldukları bir haşiyenin  

sonradan metne eklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini iddia etmiştir. Nesefî 

rivayetinin aslına baktığını  ve onun Firebrî nüshasının aynısı olduğunu belirten  İbn 

Hacer, Kirmânî’nin gördüğü nüshanın eksik olabileceğini ve  Buhârî gibi kitaplarda 

ziyade yapıldığını belirten iddiaların merdut olduğunu söylemektedir.1242  

İbn Hacer, Harise’nin annesinin adının  Buhârî’de Ummu’r-Rubeyyi’ bintu’-

Berâ’ olarak zikredilmesinin açık bir hata olduğunu kabul etmiş olmasına rağmen, 

bunun hadisin sıhhatine halel getirmeyeceğini belirtmektedir.1243  O, orucun fecrin 

girmesiyle başladığını belirten ayetin1244 sebeb-i nüzulü olarak anlatılan olayın 

kahramanının isminin de  Buhârî’de hatalı olarak geçtiğini belirtmektedir.  

Buhârî’deki rivayette söz konusu sahabinin ismi Kays b. Sırma el-Ensari şeklinde 

geçmektedir.1245 Bu sahabinin isminin birçok rivayette farklı şekillerde geçtiğini 

                                                                        
1239 Buhârî, 56, Cihad, 14, (III,206).  
1240 Bkz. Tirmizi, 48, Tefsir, 24, (V,327). 
1241 Bkz. İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, III, 510; VII, 156; el-Belâzurî, Futûhu’l-Buldân, Beyrut, 

1403, s. 339; İbn Abdi’l-Berr, el-İstî’âb fî Esmâi’l-Ashâb, IV, 1838; İbnu’l-Esîr, Usdu’l-Ğâbe fî 
Ma’rifeti’s-Sahâbe, VII, 108. İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I, 614.; 

1242  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI, 32-33. 
1243  A.g.e., VI, 33. 
1244  2, Bakar, 187. 
1245  Buhârî, 30, Savm, 15, (II,230). 
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belirten  İbn Hacer, onun doğru isminin, Ebu Kays, Sırma b. Ebi Enes, Kays b. Malik 

b. Adî b. Amir b. Ğanem b. Adî b. en-Neccâr olduğunu belirtmektedir.1246 

Buhârî’nin Sahîh’indeki problemli isimlerden biri de Bi’r-i Maûne olayında 

seriyenin başında bulunan kişinin ismidir.  Buhârî’deki rivayete göre seriyenin 

başında bulunan kişi Asım b. Sâbit’tir.1247 İbn İshak’ın es-Sire’de seriyenin  başı 

olarak Mersed b. Mersed’i zikrettiğini belirten  İbn Hacer,  Buhârî’deki rivayetin 

daha sahih olduğunu söylemekle yetinmiştir.1248 Aynı hadiste seriyenin başında 

görevlendirilen Asım b. Sabit’in Hz. Ömer’in oğlu Asım’ın dedesi olduğu da 

belirtilmektedir. Bunun bazı ravilerden kaynaklanmış bir hata olduğunu belirten  İbn 

Hacer, “Asım b. Sabit, Asım b. Ömer’in dayısıdır. Dedesi değildir. Çünkü Asım’ın 

annesi Cemile Sabit’in kızıdır,” dedikten sonra problemi gidermek için Kadî  

İyâd’dan  “Metinde geçen ced (dede) kelimesi Sabit’in sıfatı olarak kabul edilip  

meksur okunursa, söz konusu vehim ortadan kalkar,” şeklinde bir nakilde 

bulunmaktadır.1249 

Problemi bu şekilde çözmeye çalışan  İbn Hacer, hadisin daha sonra gelen 

tarikinde Asım b. Sabit’in Hz. Ömer’in oğlu Asım’ın dedesi olduğunun açıkça ifade 

edilmiş olması sebebiyle bu çözümün işe yaramadığını ve ced kelimesini meksur 

okumanın da problemi ortadan kaldıramadığını açıkça belirtmektedir.1250 Böylece  

el-Camiu's-Sahîh’te yer alan bu hatanın giderilmesi için verilmiş olan cevabın 

geçerliliğini yitirmiş olduğunu belirten  İbn Hacer, isimlerle ilgili bu tür hataların, 

daha önce naklettiğimiz gibi, hadisin sıhhatine zarar vermeyeceğini düşündüğü için  

Buhârî’yi tenkit etme ihtiyacı hissetmemiş olsa gerektir.  Katılmadığımız bu kanaat,  

Buhârî’nin Sahîh’inin, bazı olayları hatalı olarak naklettiği gerçeğini ortadan 

kaldırmamaktadır.  

6. Sahîh-i Buhârî’de hatalı olduğu belirtilmiş olan isimlerden bazıları da  yer 

isimleridir. Sahîh’deki bir rivayete göre  Hz. Peygamber’in devesi Usfân’dan 

dönerken tökezlemiş; kendisi de eşi Safiye de düşmüştür.1251 Beni Lıhyân’a karşı 

yapılmış olan Usfân gazvesinin altıncı yılda vuku bulduğunu, Hz. Peygamber’in 
                                                                        
1246  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 163-164. 
1247  Buhârî, 64, Mağazi, 10,(V,11); 29, (V,40).  
1248  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 484.  
1249  A.g.e., VII, 394. 
1250  A.g.e., VII, 484. 
1251  Buhârî, 56, Cihad, 197, (IV,39).  
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Safiye’yi arkasında oturtması olayının ise, yedinci yılda vuku bulmuş olan Hayber 

gazvesinde olduğunu belirten ed-Dimyâtî, rivayette “Usfan’dan dönerken” 

denmesinin bir hata (vehm) olduğunu belirtmiştir. Bazı alimlerin Hayber yolunda adı 

Usfân olan bir yer olabileceğini söyleyerek buradaki hatayı te’vil etmeye 

çalıştıklarını da belirten ed-Dimyâtî, bunun merdut olduğunu belirtmiştir.  İbn Hacer, 

Hayber gazvesinin Usfân gazvesinden hemen sonra meydana geldiğini ve ravinin iki 

olay arasındaki kısa süreyi nazarı itibara almadığı için olayı Usfân’a nispet ederek 

rivayet etmiş olabileceğini söylemek suretiyle hatayı düzeltmeye çalışmaktadır.1252 

Kanaatimizce  İbn Hacer’in bu çabası rivayetteki hatayı düzeltmek için yeterli 

değildir. Aralarında bir yıllık bir süre bulunan iki olayı bir kabul etmek, mantıklı 

görünmemektedir. Kanaatimizce bunun da ravilerden kaynaklanmış olan bir hata 

olduğunu kabul etmek, daha isabetli olur. 

 Şahıs veya yer isimleriyle ilgili olarak zikrettiğimiz örneklerin,  İbn Hacer’in 

belirttiği gibi, önemli olmadığı ve buna bakarak bir hadisin sahih olamayacağının 

iddia edilemeyeceği ileri sürülebilir. Bu tenkit, ilk bakışta haklı görünebilir. Fakat 

burada dikkat çekmek istediğimiz önemli bir nokta bulunmaktadır. O da 

rivayetlerdeki bu hataların ravilerin hıfzı/zaptı ile ilgili olmasıdır. Bu hatalar, söz 

konusu rivayetleri nakleden ravilerin hadisleri tam olarak zapt edemedikleri anlamına 

gelir ki, bu  Buhârî’nin ravilerinin hepsinin, zapt yönünden mükemmel oldukları 

şeklindeki iddiaların doğru olamadığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu tür 

ravilerin rivayetlerini,  Buhârî’nin ravileri olduklarına bakarak hemen kabul etmek 

yerine, ciddi bir şekilde araştırmak gerekmektedir.  

Buraya kadar zikrettiğimiz örneklerin dışında  İbn Hacer’in muhtevalarına 

yönelik tenkitleri haklı bulduğu hadisler de vardır.  Bunlardan biri, Hz. Peygamber’in 

kendisinden sonra ölen ilk eşinin kim olduğuyla ilgili hadistir.  Buhârî’nin 

Sahîh’inde yer alan rivayete göre Hz. Peygamber’in kendisinden sonra ilk ölen eşi 

Hz. Sevde’dir.1253 Bu rivayetin, tarihi gerçeklere muhalif olduğu gerekçesiyle, sahih 

                                                                        
1252  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI, 237. 
1253  Hz. Aişe’den gelen rivayete göre, Hz. Peygamber’in eşlerinden bazıları, Sana en önce hangimiz 

kavuşacak, diye sormuşlar.  Hz. Peygamber, kolu en uzun olanınız, demiştir. Bunun üzerine 
hanımlar kollarını ölçmüşler ve en uzun kollu olanın Sevde olduğu ortaya çıkmış. Sevde sadaka 
vermeyi seven biri olduğu için  Hz. Peygamber’in “kolu uzun” olandan en çok sadaka vereni 
kastettiğini anlamışlar. Hz. Aişe son olarak “O’na en önce kavuşan o (Sevde) oldu” demiştir.  
Bkz. Buhârî, 24, Zekat, 11, (II,115). 
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olamayacağı belirtilmiştir.Siyer yazarlarının Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra vefat 

eden ilk eşinin Zeyneb bnt. Cahş olduğunda ittifak ettiklerini belirten Nevevî, bu 

hadisin icmaen batıl olduğunu söylemiştir.1254 

 İbn Hacer, bu hadise yöneltilen tenkitleri sıraladıktan ve  Buhârî’deki 

rivayetin yanlış olduğunu gösteren başka rivayetlere işaret ettikten sonra, İbn Rüşeyd 

ile ez-Zeyn b. el-Muneyyir’in hadisi savunmak için yaptıkları te’villeri 

zikretmektedir. Bu te’villere katılmadığını ve hadisin metninde vehim olduğunu 

belirten görüşün doğru  olduğunu ifade eden  İbn Hacer, son olarak  Buhârî’nin de 

hadisin metninde vuku bulmuş olan vehmin farkında olduğu için hadisi Tarih’inde 

rivayet ederken (“Abdurrahman b. Ebza dedi ki: Ömer’le birlikte Zeyneb bnt. 

Cahş’ın cenaze namazını kıldım. O,  Hz. Peygamber’e  (s.a.v.) ulaşan ilk eşiydi,” 

şeklinde rivayet etmek suretiyle) Zeyneb’in ismini zikrettiğini, Sahîh’te ise  “...O’na 

en önce kavuşanımız o oldu” şeklinde  ismini zikretmeden rivayet ettiğini 

belirtmektedir.1255 

Görüldüğü gibi İbn Hacer bu hadise yöneltilmiş olan tenkitleri kabul etmiştir. 

Fakat yaptığı değerlendirme ile  Buhârî’yi zor duruma düşürdüğü görülmektedir. Ona 

göre  Buhârî, hadisin problemli olduğunu bildiği halde eserine almıştır. Bu,  

Buhârî’nin kitabına sadece sahih hadisleri aldığı şeklindeki sözleriyle çelişen bir 

durumdur. Kanaatimizce  Buhârî’nin hadisi, metnindeki problemin farkına 

varmadan, rivayet etmiş olduğunu söylemek daha doğrudur.1256  

İbn Hacer’in tarihi gerçeklere aykırı olduğunu kabul ettiği  Buhârî 

hadislerinden biri de Ebu Sufyan’ın Şam’da öldüğünü belirten hadistir. Zeynep bnt. 

Ebi Seleme’den rivayet edilen bu hadis, “Ebu Sufyân’ın ölüm haberi Şam’dan 

gelince...” şeklinde başlamaktadır.1257 Ebu Sufyân’ın 32/652’de Medine’de öldüğünü 

ve bunun ilim ehlinin ittifakla kabul ettiği bir husus olduğunu belirten  İbn Hacer, 

hadisteki hatanın sadece  Buhârî’de zikredilmiş olan Sufyân b. Uyeyne’nin tarikinde 

bulunduğunu ifade etmektedir. Hadisin sıhhatinin problemli olduğunu bu şekilde 

açıklamış olan  İbn Hacer, hadisin metnindeki bu problemi gidermek için bir 

                                                                        
1254 en-Nevevî,  a.g.e., XVI, 9. 
1255 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 366-368. 
1256 Bu hadisle ilgili tartışmalar için bkz. Hatiboğlu, Müslüman Âlimlerin Buhârî ve Muslim’e Yönelik 

Eleştirileri, s. 13. 
1257  Buhârî, 23, Cenaiz, 31, (II,78). 
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araştırmaya giriştiğini, fakat problemi gidermeye muvaffak olamadığını da 

belirtmektedir.1258 

İbn Hacer’in yapılan tenkitleri haklı bulduğu hadislerden biri de şudur: “Hz. 

Ali, İbn Abbas’a ‘Hz. Peygamber, mut’a nikahını ve ehli eşeklerin etinin yenmesini 

Hayber gazvesinde yasakladı,’ demiştir.”1259 Mut’a nikahının Hayber gazvesinde 

yasaklanmış olmasının Siyer ehlinin bilmediği bir husus olduğu belirtilerek, hadis 

tenkit edilmiştir.  Mut’a nikahının yasaklanma zamanı hakkındaki farklı rivayetleri 

geniş bir şekilde ele alan  İbn Hacer,  Hz. Peygamber’in mut’a nikahını Mekke’nin 

Fethi esnasında yasakladığını belirten Muslim rivayetinin1260 tercihe şayan olduğunu 

söylemek suretiyle  Buhârî’nin rivayetine yönelik tenkitleri haklı bulduğunu ima 

etmektedir. Aslında o, yasağın iki defa vuku bulduğunu söyleyenlerin görüşlerini de 

zikretmek suretiyle hadisin te’vil edilebileceğini de göstermeye çalışmaktadır. Fakat 

yukarıda zikrettiğimiz sözleri, ki onları hadisle ilgili değerlendirmelerin sonunda dile 

getirmektedir,  bu te’villerin kendisini de tatmin etmediğini göstermektedir.1261   

Bu bölümde son olarak, İbn Hacer’in  bizzat kendisinin tarihi gerçeklere 

aykırı oldukları gerekçesiyle, tenkit ettiği bazı hadisleri ele alacağız. Öncelikle şunu 

belirtmemiz gerekmektedir ki,  İbn Hacer, kendi tenkitlerine karşı bile  Buhârî’yi 

savunmaktan geri durmamıştır. Onun tenkit ettiği hadislerden biri,  Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) Mekke’nin fethi için, Medine’ye gelişinden sonra geçen sekiz 

buçuk yılın başlarında Ramazan ayında sefere çıktığını belirten hadistir.1262 

Ma’mer’in rivayetindeki bu tarihin yanlış olduğunu ve  Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) 

yedi buçuk yıl sonra sefere çıktığını belirten İbn Hacer, Ma’mer’in rivayetini 

savunmak için çok  ilginç bir te’vil yapmaktadır: “Buradaki hata, fethin sekizinci 

yılda vuku bulmasından kaynaklanmaktadır. Zira Rebiu’l-evvel’den Ramazana kadar 

geçen süre yarım yıldır. Doğrusu yedi buçuk yıl sonradır. Ma’mer’in rivayeti, yıl 

Muharrem ayından  başlatılmıştır, şeklinde yorumlanabilir. İkinci yıldan iki veya üç 

ay geçince, mecazen bir yıl denilebilir ki, bu tesmiyetu’l-ba’d bi ismi’l-kull 

babındandır. Bu da Rebiu’l-evvel ayının sonuna denk düşer. Rebiu’l-evvel’den  

                                                                        
1258  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 189.  
1259  Buhârî, 67, Nikah, 31, (VI,129). 
1260  Bkz. Muslim, 16, Nikah, 25, 26, (II,1026). 
1261  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 210-213. 
1262  Buhârî, 64, Mağazi, 48, (VI,90). 
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Ramazan’a kadar olan zaman  yarım yıl olur. Hadis şöyle de yorumlanabilir: Bu yılki 

Şaban ayının sonu, Rebiu’l-evvel’den başlatmak suretiyle, yedi buçuk yılın başına 

denk düşmüştür. Ramazan ayı ile beraber yeni bir yıla girilmiştir ki, yılın ilk ayı yılın 

başı olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla sekiz buçuk yılın başı denmesi doğrudur. Ya 

da sekizinci yıl, Rebiu’l-evvel ayıyla başlamıştır ki, ondan sonra (Ramazan’a kadar 

olan) süre yarım yıldır.”1263  İbn Hacer’in te’vilindeki zorlama, yılları buçuklu olarak 

sayma şeklinde bir adeti varmış gibi göstermesinden, açıkça anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, bir yıldan diğerine geçmek için, birincisinin tamamlanması gerekir. 

İbn Hacer ise, yedi buçuk yıl geçtikten sonra, sekizinci yılın ikinci yarısının ilk 

ayının geçmesiyle birlikte yeni bir yılın başlangıcından söz edilebileceğini iddia 

etmektedir. Bu ise, yerleşik tarih uygulamalarına aykırı bir değerlendirmedir. 

Dolayısıyla bu tür te’villerle hadisin metninde var olduğunu söylediği tarih 

yanlışlığını giderildiği iddia edilemez. 

İbn Hacer, aşağıda zikredeceğimiz örnekte de kendisinin yaptığı tenkidi bazı 

te’viller yaparak reddetmektedir. 

Hafsa bnt. Sîrîn şöyle demektedir: Enes b. Malik bana Yahya’nın ölüm 

nedenini sordu. Taundan öldü, dedim. Bunun üzerine: “Rasulullah  (s.a.v.), taundan 

(ölmek) Müslümanlar için şehitlik (mertebesi)dir,” dedi.1264 

Rivayette adı geçen Yahya’nın Hafsa’nın kardeşi Yahya b. Sîrîn olduğunu 

belirten İbn Hacer, bu hadise göre onun hicri doksan yılı sınırlarında vefat etmiş 

olduğunu ifade ettikten  sonra,  Buhârî’nin et-Tarihu’l-Evsat’ta Yahya b. Atîk’ten 

Yahya b. Sîrîn’in Enes’ten sonra öldüğünü gösteren bir haber rivayet ettiğini 

belirtmektedir. Bunun, Hafsa’nın hadisinin hatalı olduğu anlamına geldiğini belirten  

İbn Hacer, “Buhârî’nin Hafsa’nın hadisini Sahîh’te rivayet etmesi Yahya b. Atik’in 

hadisinin onun nazarında hatalı olduğunu göstermektedir. Nitekim, o (Buhârî) et-

Tarihu’s-Sağir’de Yahya b. Atik’in Hafsa’dan rivayetinde hataya düştüğünü 

belirtmiştir.1265 Yahya b. Atik’in Hafsa’dan hadis rivayetinde hataya düşmüş olması 

söz konusu olabildiğine göre, hatayla Enes b. Sîrîn yerine Yahya b. Sîrîn demiş 

                                                                        
1263 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 5. 
1264 Buhârî,  76, Tıp, 30, (VII,22). 
1265 Bkz.  Buhârî, et-Tarihu’s-Sağîr, I, 223.  Buhârî,  İbn Hacer’in et-Tarihu’l-Avsat’ta zikretmiş 

olduğunu belirttiği rivayeti burada da zikretmiş ve akabinde de Yahya’nın Hafsa’dan rivayetinde 
hataya düştüğünü belirtmiştir. 
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olması da söz konusu olabilir,”1266 demek suretiyle, dile getirmiş olduğu hadisin 

metniyle ilgili problemi çözmeye çalışmaktadır. Kanaatimizce bunda başarılı olmuş 

değildir. Çünkü hadiste bulunan tarih yanlışlıkları, bazı ihtimalleri dile getirmekle 

giderilemez. Tarihte yaşanmış herhangi bir olay, yanlış bir şekilde rivayet edilmişse, 

bunda ravinin hatalı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Fakat  İbn Hacer, bizzat 

kendisi sözkonusu rivayetteki tarih yanlışlığına dikkat çektiği halde,  Buhârî’yi 

mazur göstermek için bazı te’villere girişmiştir ki, bu doğru bir yaklaşım tarzı olarak 

kabul edilemez.  

Sonuç olarak,  İbn Hacer’in,  el-Camiu's-Sahîh’te rivayet edilmiş olan bazı 

hadislerin tarihi gerçeklere aykırı oldukları gerekçesiyle sahih olamayacakları  

şeklindeki iddiaları kabul etmeye yanaşmadığı ve çeşitli te’viller yapmak suretiyle bu 

iddiaları reddetmeye çalıştığı görülmektedir. Te’vil yaparak savunamadığı bazı  

tenkitleri kabul eden  İbn Hacer’in bizzat kendisi de bazı hadisleri tarihi gerçeklere 

aykırı oldukları gerekçesiyle tenkit etmiştir. Fakat daha önce belirttiğimiz gibi, 

burada da  Buhârî’yi hem kabul ettiği tenkitler karşısında hem de kendi tenkitleri 

karşısında savunmaya kalkışmıştır.  Buhârî’yi mazur göstermek için büyük bir uğraşı 

vermiş olan İbn Hacer’in  pek de başarılı olduğu söylenemez. Zira rivayetlerde 

açıkça görülen tarih yanlışlıkları  İbn Hacer’in yaptığı gibi bazı te’villere başvurmak 

suretiyle giderilemez. Bu tür rivayetler karşısında sergilenmesi gereken tavır, 

bunların  el-Camiu's-Sahîh’te hatalı olarak  rivayet edildiklerini kabul etmek 

olmalıdır. 

III.3. Usul Kaidelerine Arz Edilen Hadisler 

Buhârî’nin rivayet etmiş olduğu hadislerden bazıları, fukahanın ortaya 

koymuş oldukları kıyas vb. usul kaidelerine ters düştükleri gerekçesiyle, 

reddedilmiştir.1267 İbn Hacer  Buhârî’nin bu şekilde tenkit edilmiş olan hadislerini de 

savunmakta ve yapılan tenkitleri reddetmektedir.  Hadislerin usul kaidelerine arz 

edilerek reddedilmesini kabul etmeyen  İbn Hacer, bu konudaki tutumunu, İmam 

Malik’in reddettiği, unutarak yiyip içmekle orucun bozulmayacağını belirten, hadisi 

savunurken  açıkça göstermektedir: 

                                                                        
1266  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, X, 235. 
1267  Geniş bilgi için bkz. Ünal, İ. Hakkı,  a.g.e., s. 150-163.  
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İmam Malik, usul kaidelerine muhalif olan haber-i vahid ile amel edilmez 

kuralını esas alarak, unutarak yiyip içen kişinin orucunun bozulmayacağını belirten 

hadis1268  ile amel etmemiş; orucun bozulduğunu ve kazasının gerektiğini 

belirtmiştir.1269 Bütün fakihlerin hadisin zahirine göre hareket ettiklerini, sadece 

İmam Malik’in, usul kaidelerine muhalif olan haber-i vahidle amel edilmez 

prensibinden hareketle bu hadisle amel etmediğini belirten İbnu’l-Arabî (543/1148), 

“Oruç, yeme ve içmeği terketmekten (imsakten) ibarettir. Yeme fiili ile oruç, 

birbirlerine zıt haller oldukları için bir arada bulunamazlar. Orucun rüknü olan imsak 

ortadan kalkınca oruç da ortadan kalkmış olur. Unutarak yiyen kişi de bu sebeple 

üzerindeki oruç borcunu eda etmemiş olur,” dedikten sonra, birbirlerine zıt olan 

haller bir arada bulunamazlar prensibi gereğince namazın şartı olan abdestin  

sehven veya bilerek bozulması halinde namazın  bozulacağını ve unutarak bir şeyler 

yiyen veya içen oruçlunun  durumunun da  buna benzediğini açıklamıştır.1270 

Kısacası, İmam Malik, unutarak orucunu yiyen kişiyi, namazın herhangi bir rüknünü 

unutarak terk edene kıyas ederek, bu hadisle amel etmemiştir.  

Zikrettiğimiz malumatı nakleden İbn Hacer, önce hadisin orucun 

bozulmayacağını açıkça ifade eden farklı tariklerini zikrederek İmam Malik’in 

tenkitlerini cevaplamaya çalışmaktadır.  İkinci aşamada ise hadisin Kur’an’a uygun 

olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Unutmanın insanın bilerek yaptığı şeylerden 

olmadığını belirten  İbn Hacer,  bu noktadan bakıldığında hadisin “Allah sizi, 

kalplerinizin kazandığından (bile bile yaptığınız yeminlerden) sorumlu tutar,”1271 

ayetine, dolayısıyla Kur’an’a muvafık olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır.  Son 

olarak “İbnu’l-Arabi’nin sözünü ettiği kıyas nassa muhaliftir. Dolayısıyla kabul 

edilmez. Bir hadisi, sahih olduğu halde, usul kaidesine muhalif bir haber-i vahid 

olduğu gerekçesiyle reddetmek kabul edilemez. Çünkü bu, oruca has bir kaidedir. 

Bunu namaza kıyas eden, bir kaideyi bir başka kaideye karıştırmış olur. Sahih 

hadisleri bu şekilde reddetme kapısı açılırsa elimizde az sayıda hadis kalır,” diyerek 

hadise yönelik tenkitleri cevaplamaya çalışmaktadır.1272 Bu cevap, onun hadislerin 

bu şekilde muhteva tahliline tabi tutularak tenkit edilmesine karşı olduğunu açıkça 
                                                                        
1268  Buhârî, 30, Savm, 26, (II,234). 
1269  Bkz. Muvatta’, 18, Siyam, 48, (I,304). 
1270  İbnu’l-Arabî, ‘Ârîdatu’l-Ahvazî bi Şerhi Câmii’t-Tirmizî, Beyrut, 1995, II, 181. 
1271  2, Bakara, 225. 
1272  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî,IV, 197-198. 
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göstermektedir. Nassın karşısında kıyasın kabul edilmeyeceğini belirtmesi, onun, 

rivayetin olduğu yerde reyi kabul etmediğini göstermektedir. Yani ona göre  rivayet 

reye mukaddemdir. Kanaatimizce o, yapılan tenkitleri bu bakış açısıyla 

değerlendirdiği için reddetmektedir. 

Burada önemli olan bir alimin koyduğu ilkeler çerçevesinde hadisleri 

değerlendirmesi meselesidir. İmam Malik’in görüşü bu anlamda; yani koyduğu 

ilkelere uygunluk bakımından tutarlıdır. Unutarak bir şeyler yiyen veya içen kişinin 

orucunun bozulmayacağı prensibi, dinin insanlara getirdiği bir kolaylıktır. Bu 

noktadan bakarak İmam Malik’in görüşü insanların aleyhine bir görüş olarak 

değerlendirilebilir. Fakat biz bu misali, İmam Malik’in görüşünü desteklemek 

amacıyla zikretmiş değiliz. Bizim bu misali zikretmemizdeki asıl gaye,  İbn Hacer’in 

bu tür muhteva tahliline dayalı tenkitlere karşı tavrını ortaya koymaktır. Görüldüğü 

gibi o, bu tür tenkitleri kabul etmemekte ve bunu mahzurlu görmektedir.  

Buhârî’nin usul kaidelerine aykırı olduğu gerekçesiyle sıhhati reddedilen 

hadislerinden biri de imsakın başlama vaktini belirleyen “Şafağın beyaz ipliği siyah 

iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için..”1273 ayetinin nüzulü ile ilgili hadistir.  

Buhârî’deki rivayette, ayette geçen MNOPا RS  (şafağın) ibaresinin ayetin ilk 

bölümünden sonra nazil olması sebebiyle bazı kişilerin oruç tutmak istedikleri zaman 

ayaklarına bir beyaz bir de siyah ip bağladıkları ve bunları görebildikleri zamana 

kadar yemeğe ve içmeğe devam ettikleri ve burada kastedilenin gece ile  gündüz 

olduğunun, )MNOPا RS(  ibaresinin bilahare nazil olmasıyla anlaşıldığı 

belirtilmektedir.1274  

Görüldüğü gibi, burada beyanın tehiri (gecikmesi) söz konusudur. Yani ayette 

geçen beyaz iplik ile siyah ipliğin ne anlama geldiğini açıklayan   )MNOPا RS(   

cümleciğinin nüzulü gecikmiştir. Beyanın tehirinin caiz olmadığını ve bunun abes 

olduğunu belirten Zemahşerî (ö.528/1133), “[“mine’l-fecr” ibaresinin nüzulünden 

önce] ayette kastedilen şey, anlaşılmamaktadır. Herhangi bir delil bulunmadığı için 

burada istiareden söz edilemez.  Aynı şekilde “mine’l-fecr” ibaresi olmadan teşbihten 

de söz edilemez. O halde burada ayetin hakiki anlamından başka bir şey anlaşılmaz. 

[Fakat ayette] kastedilen bu değildir,” dedikten sonra, fakihlerin ve kelamcıların 

                                                                        
1273  2, Bakara, 187. 
1274  Buhârî, 30, Savm, 16, (II,231). 
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çoğunluğunun beyanın tehirini caiz görmedikleri için, bu hadisi sahih olarak kabul 

etmediklerini belirtmiştir. Zemahşerî, beyanın tehirini caiz görenlere göre “mine’l-

fecr” ibaresinin daha sonra nazil olmasının abes olmadığını da belirtmiştir. Zira 

onlara göre, muhatap hitaptan vücubiyeti anlar ve istenilen açıklanınca da onu 

yapmaya azmeder.1275 

İbn Hacer, fakihlerin ve kelamcıların çoğunluğunun beyanın tehirini caiz 

görmedikleri iddiasının tartışmalı olduğunu belirttikten sonra, “Zamahşerî’nin 

fakihler ve kelamcılar adına hadisin sahih olmadığını söylemesi kabul edilemez. 

Çünkü bu, ne fakihlerden ne de kelamcılardan nakledilmiştir. Zira bu hadis, 

Şeyhan’ın ittifak ettikleri ve dolayısıyla ümmetin kabul ettiği bir hadistir,” demek 

suretiyle yapılan tenkitlere cevap vermektedir.1276  

Görüldüğü gibi İbn Hacer, ne fakihlerden ne de kelamcılardan hadisin sahih 

olmadığına dair bir şeyin nakledilmediğini ileri sürerek iddialara cevap vermeye 

çalışmaktadır. Bunun doğru bir değerlendirme biçimi olarak kabul edilemez. Zira 

iddia sahibi, bir ilkeyi dile getirdikten sonra hadisi o ilkenin ışığında değerlendirmiş 

ve sahih olamayacağı kanaatine varmıştır. Burada önemli olan söz konusu usul 

kaidesidir. Bu usul kaidesi kabul edilirse elbette ki sonuç yukarıda iddia edildiği gibi 

olur. İbn Hacer, bununla ilgili olarak sadece bunun çoğunluğun görüşü olduğu 

iddiasının tartışmalı olduğunu söylemekle yetinmiştir. Bu ifade, onun da bu görüşte 

olan fakih ve kelamcılar olduğunu kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple, 

hadisle ilgili açıkça verilmiş bir hüküm olmadığını iddia ederek yapılan tenkidi 

reddetmek, yukarıdaki tenkidi yok saymak anlamına gelecektir ki, bu ilmi bir tutum 

olarak kabul edilemez. Gerçekten de söz konusu kural gereğince hadisin sahih olarak 

kabul edilmemesi gerekmektedir. Fakat  İbn Hacer,  Buhârî ve Muslim’in birlikte 

rivayet etmiş oldukları bir hadisi sıhhatin ilk sırasında kabul ettiği için, yapılan 

tenkitleri kabule yanaşmamaktadır.  

Diğer yandan şunu bilhassa vurgulamak gerekir ki, söz konusu hadisi 

muttafakun aleyh olması hasebiyle “ümmetin kabul ettiği bir hadistir” şeklinde 

takdim etmek de kesinlikle doğru değildir. Bilakis bu, gelişigüzel yapılmış bir 
                                                                        
1275  Zamahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Mısır, 1318, I, 

250. 
1276  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 169. Beyanın tehiri hakkında geniş bilgi için bkz. Cassâs, el-Fusûl 

fi’l-Usûl,  Kuveyt, 1405, II, 46-74; Amidî, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Beyrut, 1404, III, 36-62. 
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genellemedir. ”Buhârî ve Muslim’in sahih kabul etmekte ittifak ettikleri hadislerin 

bütün muhaddislerce de sahih ve bütün ümmetçe makbul addedildiği hangi 

araştırmayla ortaya konmuştur? Bunun tümevarım yoluyla elde edilmiş bir sonuç 

olduğu söylenebilir mi? Bu sorulara olumlu cevap vermeden yukarıdaki iddiaları ileri 

sürmek keyfilikten başka bir şey olmaz.”1277 Böyle bir genellemeyle hadisleri 

değerlendirmek, yapılan tenkitleri daha baştan reddetmek anlamına gelir ki, bu 

objektif bir yaklaşım değildir. Ümmeti, söz konusu hadisi sahih kabul edenlerle 

sınırlı tutmak gibi bir anlam da ifade edebilen bu değerlendirme, ehl-i hadisi merkeze 

alan bir bakış açısının ürünü olarak görünmektedir. 

 Bu bölümde ele alınabilecek hadislerden biri de musarrat hadisidir. Bu 

hadise göre, alıcının rağbetini çekmek için memesinde süt biriktirilip memesi şişkin 

hale getirilen koyunu satın alan kişi isterse kabul eder, isterse iade eder. Fakat iade 

ettiğinde beraberinde bir sa’ hurma vermesi gerekir.1278 Hanefiler, bazı gerekçeler 

ileri sürerek bu hadisi reddetmişlerdir: Gerekçelerden biri, hadisin, Ebu Hureyre 

tarafından rivayet edilmiş olmasıdır. Ebu Hureyre, İbn Mesud gibi fıkıh ile şöhret 

bulmuş  sahabilerden değildir. Dolayısıyla kıyas-ı celîye muhalif olan hadislerinin 

terk edileceği belirtilmiştir.1279 Musarrat hadisi de onun kıyasa muhalif olduğu 

belirtilmiş olan hadislerindendir. “Çünkü bu, sağılan süte karşılık bir sa’ hurma 

vermeyi gerekli görmektedir. Halbuki alışveriş ve tesellüm (kabz) işi bittikten sonra, 

sağılan süt müşteriye tazmin ettirilemez. Çünkü bu süt, sahih mülkün bir parçasıdır. 

Sahih mülkü olmayan başka bir şeye kıyasen bu sütü tazmin edemez. Akid sebebiyle 

de tazmin söz konusu değildir. Çünkü akit tazminatı, kabz (teslim almak)la sona erer. 

Nasıl ki, kabzdan sonra elde edilen süt tazmin edilmiyorsa, akid esnasında mevcut 

olup, kabzdan sonra sağılan süt de böyledir. Çünkü akid esnasında mevcut olan süt, 

tıpkı ana karnındaki yavru gibi, mal değildir. O, ancak sağıldıktan sonra mal olacağı 

için alışveriş akdine konu olmaz.”1280  

                                                                        
1277  Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 128. 
1278  Buhârî, 34, Buyu, 64, (III,25-26). 
1279  İbn Hacer; Fethu'l-Bârî, IV, 459. Krş. es-Serahsî, Usûlu’s-Serahsî, thk. Ebu’l-Vefâ el-Afgânî, 

Beyrut, 1372, I, 341; Ünal, İ. Hakkı, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin 
Hadis Metodu, s. 158-159. 

1280  Ünal, İ. Hakkı,  a.g.e., s. 159. (el-Buhârî, , Abdulaziz Ahmed b. Muhammed, Keşfu’l-Esrar, II, 
382’den naklen). 
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İbn Hacer, Ebu Hanife’nin de Ebu Hureyre’nin rivayetine dayanarak, hurma 

nebiziyle abdest almak ve namazda kahkahayla gülmek meselelerinde kıyas-ı celîyi 

terk ettiğini belirterek, bu tür tenkitlerin tutarlı olmadığını ve sahibini zor duruma 

düşürmekten başka bir işe yaramadığını ifade etmektedir. Buhârî’nin, bu tenkide 

cevap vermek amacıyla, Ebu Hureyre hadisinden hemen sonra İbn Mesud’un ona 

uygun olarak verdiği fetvayı zikretmiş olduğunu da belirten  İbn Hacer, “Eğer Ebu 

Hureyre’nin hadisi sabit olmamış olsaydı, İbn Mesud, kıyas-ı celîye muhalif fetva 

vermezdi,” demek suretiyle bu iddianın çelişkilerle dolu olduğunu göstermeye 

çalışmaktadır.1281  

Aslında kıyasın haber-i vahide takdimi meselesi Hanefi alimlerin ittifak 

ettikleri bir konu değildir. Ebu’l-Hasan el-Kerhî’ye göre kıyasın haber-i vahide 

takdimi Ebu Hanife ve arkadaşlarından nakledilmiş değildir.1282 İsa b. Ebân’ın 

başında bulunduğu bir gruba göre, şayet ravisi fakihse, o takdirde haber kıyasa 

takdim olunur. Aksi takdir de sahih kıyası habere takdim etmek gerekir.1283 Musarrat 

hadisini tenkit edenlerin, İsa b. Eban’ın görüşünü esas aldıkları için bu hadisi kabul 

etmedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Ebu Hanife’nin Ebu Hureyre’nin 

haberleriyle amel ettiğini ileri sürerek, musarrat hadisini tenkit edenlerin  çelişkiye 

düştükleri  iddia edilemez.  

İbn Hacer, İbnu’s-Sem’ânî’nin (ö.489/1093) el-İstilâm’ından1284 sahabeye 

karşı çıkmanın bid’at ve sapıklık olduğunu naklederek musarrat hadisine yönelik 

tenkitleri başka yönlere çekmeye çalışmaktadır1285 ki, bunun doğru olmadığına ve 

hadisi bu şekilde tenkit eden Hanefi mezhebine mensup alimlerin böyle bir 

amaçlarının asla sözkonusu olamayacağını belirtmeye bile gerek yoktur. Nitekim, es-

Serahsî de İbnu’s-Sem’ânî’nin Ebu Hureyre’yi savunmak için zikrettiği ve onun  Hz. 

Peygamber’in duasına mazhar olduğunu belirten hadisi zikretmektedir. Ebu 

Hureyre’nin hıfzından, adaletinden ve  Hz. Peygamber’le uzun bir süre beraber 

bulunduğundan şüphe etmediğini belirten es-Serahsî, birilerinin, Hanefilerin  Ebu 

                                                                        
1281  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 459. 
1282  Ünal, İ. Hakkı, a.g.e., s. 161. 
1283 A.g.e., s. 158. 
1284 Bu eserin, İbnu’s-Sem’ânî (Ebu’l-Muzaffer Mansur b. Muhammed b. Abdulcebbar et-Temîmî) 

tarafından Ebu Zeyd ed-Debûsî’ye (ö.430/1038) reddiye olarak yazıldığı belirtmiştir. Bkz.  
Fethu'l-Bârî, I, 394, (2 nolu dipnot). 

1285  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 459. 
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Hureyre’nin kıyasa muhalif olan hadislerini terk etmelerini Ebu Hureyre’ye hakaret 

şeklinde anlayabileceklerine de dikkat çektikten sonra, ona hakaret etmek gibi kötü 

bir şeyden Allah’a sığındığını ifade etmektedir. O, bu tür hadisleri terk etmelerinin 

gerekçesini de şu şekilde açıklamaktadır: Sahabe arasında mana ile rivayet yaygındı. 

Hadisi mana ile rivayet eden kişinin, ancak anladığı kadarını naklettiği de bilinen bir 

husustur.  Bu sebeple,  “cevâmiu’l-kelim” olan  Hz. Peygamber’in murad ettiği bütün 

manayı tam olarak nakletmemiş olabilirler. Hadisi mana ile rivayet eden kişinin 

anlayış ve kavrayışı kusurlu olursa, murad edilen mananın bir kısmı kaybolabilir. Bu 

ihtimal dolayısıyla, rivayet edilen haber, rey kapısını kapatıyorsa ve sahih kıyasa 

muhalif olduğu kesinleşirse terk edilir. Çünkü sahih kıyas, Kitap, Sünnet ve İcma ile 

sabit olan bir hüccettir. Sahih kıyasa her yönüyle muhalif olan haber bir anlamda 

Kitaba, Meşhur Sünnete ve İcmâa da  muhaliftir. Musarrat hadisi de her yönden 

sahih kıyasa aykırıdır. Zira tecavüz (haksız yere alınan malın)  tazminatının misil 

veya kıymet ile olacağı, Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sabittir.1286 

İbn Hacer, haber-i vahid olduğu için zan ifade eden musarrat hadisinin sahih 

kıyasa; dolayısıyla dinin asıllarına muhalif olduğu şeklindeki iddiaya da şu şekilde 

cevap vermektedir: Haber-i vahid, asılların kıyasına muhalif olunca değil, dinin 

asıllarına muhalif olunca onunla amel edilmez. Bu haber, asılların kıyasına 

muhaliftir. Dinin asılları, Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyastır. Gerçekte asıl olan Kitap 

ve Sünnettir. Kitap ve Sünnet İcmâ ve Kıyasın kaynağını da oluştururlar. Buna göre 

Sünnet asıl Kıyas ise fer’dir.  Nasıl olur da asıl fer’ ile reddedilir? Sahih hadisin 

kendisi bizatihi asıl olduğu için, aslın kendi kendine muhalif olduğu nasıl 

söylenebilir? Bu kabul edildiği takdirde de, hadisin asla muhalif olduğunu söylemek 

gerekmez. Çünkü zan ifade eden bu haber, kesinlik ifade eden asılların kıyasının bir 

istisnası olabilir.1287  

İbn Hacer, bu söylediklerini, İbnu’s-Sem’ânî’nin, “Haber sabit olduğunda 

dinin asılarından biri haline gelir ki, onu başka bir asla arz etmeye gerek yoktur. 

Haber, arz edildiği asla uygun olursa problem yok, demektir.  Yok eğer muhalif 

olursa ikisinden birini reddetmek caiz değildir. Çünkü bu, haberin kıyasla reddi olur 

                                                                        
1286  es-Serahsî,  a.g.e., I, 340-341; Ünal,  a.g.e., s. 159.  
1287  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV, 460. 
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ki, bu, ittifakla merduttur.  Sünnetin kıyasa mukaddem olduğunda ihtilaf yoktur,” 

şeklindeki sözleriyle desteklemeye çalışmaktadır.1288   

İbn Hacer’in cevabı, onun hadislerin bu şekilde tenkit edilmesine karşı 

olduğunu açıkça göstermektedir. Bu sebeple çeşitli te’vilere kalkışarak yapılan 

tenkitleri reddetmektedir.  İbn Hacer’in İbnu’s-Sem’ânî’den naklettiği genellemelerin 

gerçeği yansıtmadığını belirtmek gerekmektedir. Zira bu bölümde zikrettiğimiz ilk 

misalde belirttiğimiz gibi, İmam Malik kıyasa muhalif olan haber-i vahidin terk 

edileceğini belirtmiştir.1289 Dolayısıyla bu konuda ihtilafın bulunmadığı iddia 

edilemez. Aslında bu konuda Hanefi alimler arasında da ihtilaf bulunmaktadır.1290 

Özellikle  fıkıh ile şöhret bulmuş olan sahabilerden rivayet edilen haberleri kıyasa 

muhalif de olsa kabul etmişlerdir.1291 Bu da onların kıyasa muhalif olan hadislerden 

sadece fıkıh ile şöhret bulmamış olan sahabilerden gelen kıyasa muhalif hadisleri 

reddettiklerini göstermektedir ki, bu rey kapısını kapatan haberlere karşı ihtiyatlı 

yaklaşımın bir gereğidir. Bunu kıyasın sünnete takdimi şeklinde anlamak doğru 

değildir. İbn Hacer, sahih hadisi sünnetle aynı kabul ettiği için, kıyasa muhalif 

haberlerin reddini kıyasın sünnete takdimi şeklinde değerlendirmiştir. Halbuki 

Sünnet ile sahih hadis aynı şeyler değildir. Sünnet bir modeldir, bir yaşam biçimidir. 
                                                                        
1288  A.g.e., ay. 
1289 Hanefilerin, musarrat hadisini reddetmelerinin diğer bazı gerekçeleri de şöyledir: 1. “Musarrat 

hadisi, bizatihi asıllara aykırı düştüğü için reddedilmiştir. Çünkü usulde, bir akid bozulunca, 
taraflardan birinin ana malıyla birlikte onun iki katını alması diye bir şey yoktur. Bu olay, böyle 
bir şeye yol açmaktadır. Çünkü, faraza, yarım sa’ hurma karşılığında bir koyun alan kimse onu, 
memesinde kasden süt toplanmış olduğunu anladıktan sonra geri vermek isterse, koyunla beraber 
(sağdığı süte karşılık) bir sa’ hurma geri verecek, böylece ana malla beraber onun kıymetinin iki 
katını da iade etmiş olacaktır ki, bunun şeriatta bir benzeri yoktur.” Bkz. Ünal, a.g.e., s. 151. 
(Debbûsî, Te’sisu’n-Nazar, s. 77’den naklen). 2. Hadisin, Kitab, Sünnet ve İcma ile sabit umumi 
asıllara muhalif olduğu için reddedildiği belirtilmiştir. “Tecavüz tazminatı, mislî olan şeylerde 
misliyle takdir olunur. Bu, Kitabla sabittir. Cenab-ı Hak, “Kim size saldırırsa, siz de ona onun 
size saldırdığı kadarıyla karşılık verin” buyurmuştur. Mislî olmayan şeylerde ise tazminat 
Peygamber  (s.a.v.)’in “Bir kimse ortak olduğu bir köledeki hissesini azad ederse, durumu iyi 
olduğu takdirde, ortağının hissesi de kıymet biçilerek (kölenin bütünüyle azad olabilmesi için) o 
adama yüklenir” maruf hadisi gereğince kıymet takdir edilir. Malın helak olması ve aynen iadenin 
mümkün olmaması durumunda, tazminatın misliyle veya kıymetiyle ödeneceği konusunda icma 
vaki olmuştur. Buna göre, süt eğer mislî ise, misli verilerek, eğer kıymeti ödenen şeylerden ise 
kıymetini ödemekle tazmin edilir. Fakat bunun yerine hurma ikame edilirse bu, Kitab, Sünnet ve 
İcmaya aykırıdır.” Bkz.  Ünal,  a.g.e., s. 152. (Keşfu’l-Esrar, II, 381’den naklen).  İbn Hacer, 
ikinci maddeye şöyle cevap vermektedir. Burada hasr yoktur. Zira hür insanın diyeti olarak 
develer verilmektedir ki, deve insanın ne misli ne de kıymeti olur. Ayrıca mislin tazminatının 
misil ile olacağı da kesin bir kaide değildir. Çünkü mumaselet mümkün olmadığında kıymet esas 
alınabilir. Misal olarak, sütü olan bir koyunu helak eden kişinin, sadece koyunun değerini vermesi 
gerekir. Burada mumaselet mümkün olmadığından ayrıca koyunun sütüne karşılık başka bir süt 
vermesi gerekmez. Bkz.  Fethu'l-Bârî, IV, 460.   

1290 Ünal,  a.g.e., s. 157. 
1291  A.g.e., s. 159. 
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Sahih hadis ise sünnetin tespitinde Kur’an, mütevatir haberler ve fiili sünnetin 

yanında yararlanılacak  kaynaklardan sadece birini oluşturur. Dolayısıyla onu 

Sünnetle özdeş olarak takdim etmek doğru değildir.1292  

III.4. Akli Gerçeklere Arz Edilen Hadisler 

Buhârî’nin Sahîh’inde yer alan bazı hadisler, akli gerçeklere aykırı oldukları 

gerekçesiyle de reddedilmişlerdir. Hadisleri akli gerçeklere arz etmenin temelinde 

Hz. Peygamber’in akl-ı selime ters olan hususlardan tenzih edilmesi yatmaktadır. 

“Bu kritere göre, bir hadis; akl-ı selime, mantığa ters ve saçma ise, onun  Hz. 

Peygamber’e ait olamayacağı sonucuna varmak icap eder.”1293 Bu kriterde ölçü 

olarak kabul edilen ‘uçuk akıl’ değil ‘selim akıl’dır.1294 Selim akıl, kişilere göre 

değişen bir şey değildir. İnsanların kabul etmekte tereddüt etmedikleri  hakikatleri 

ifade eder. Dolayısıyla yapılan tenkitlerde bu noktayı göz önünde bulundurmak ve 

hadisleri bedîhiyyâtu’l-akl (apriori gerçekler) olarak nitelendirilen gerçeklere arz 

etmek gerekmektedir.1295  

İbn Hacer,  Buhârî’nin hadislerine yöneltilmiş bu tür tenkitleri de kabule 

yanaşmamaktadır. Onun, Abdullah b. Ebi Evfâ’nın ”Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) oğlu 

İbrahim’i gördün mü?” sorusuna, “O, küçükken öldü. Eğer Hz. Muhammed’den  

(s.a.v.) sonra peygamber gelmesine hükmedilmiş olsaydı, oğlu yaşardı. Fakat ondan 

sonra herhangi bir peygamber gelmeyecektir,”1296 şeklindeki cevabıyla ilgili 

değerlendirmesi bu konudaki tutumunu açıkça göstermektedir. Nevevî (ö.676/1277), 

bunu, gayba ait bir konuda konuşma cesaretinden kaynaklanan batıl ve saçma bir 

rivayet olarak değerlendirmiştir.1297 Bu görüşün, Nevevî’den önce İbn Abdi’l-Berr 

(ö.463/1070) tarafından da dile getirildiğine1298 dikkat çeken İbn Hacer, hadiste dile 

getirilenlerin İbn Abbas ve Enes’ten de sahih rivayetlerle geldiğini ve bu tür 

konularda re’ye göre konuşulamayacağını söylemek suretiyle hadisin hükmen merfu 

olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Nevevî’nin bu itirazının sebebini 

anlayamadığını da belirten İbn Hacer, onun zihninden geçenleri okumaya çalışarak, 
                                                                        
1292 Bu konuda geniş bilgi için bkz.  Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara, 1999, s.55-115.   
1293 Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 262. 
1294  A.g.e., ay. 
1295 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz.  A.g.e., s. 261-279. 
1296 Buhârî, 78, Edeb, 109, (VII,118). 
1297 en-Nevevî, Tehzîbu’l-Esmâ ve’l-Luğât, I, 116. 
1298 Bkz. İbn Abdi’l-Berr, el-İstî’âb fî Esmâi’l-Ashâb, thk. Ali Muhammed el-Becavî, Beyrut, 1412, I, 

60. 
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“Nevevî, muhtemelen, adı geçen sahabilerin rivayetlerinin farkındadır. Fakat o, 

[bunları sahabeye yakıştırmamış olacak ki,] haberi onlardan sonraki bazı kişilerden 

naklederek tenkit etmiştir,” şeklinde bir açıklama yapmaktadır.1299  

Buhârî’deki rivayette anlatılanlar, Hz. Peygamber’e  (s.a.v.) isnad edilmeden, 

sahabi Abdullah b. Ebi Evfâ’nın görüşü olarak anlatılmıştır. Bu sebeple önemli bir 

problem olarak  görülmeyebilir. Zira anlatılanlar bir sahabinin kendi şahsi 

kanaatinden başka bir şey değildir. Bunun isabetli bir kanaat olmaması da son derece 

tabiidir. Burada asıl üzerinde durulması gereken  nokta, İbn Hacer’in, saçma olarak 

nitelendirilmiş olan bu rivayeti, hükmen merfu olarak gösterme çabasıdır.  Onu bu 

kanaate götüren, muhtemelen sahih olarak nitelendirmiş olduğu rivayetlerdir. Zira 

onun sahih olarak nitelendirdiği, gerçekte ise isnadı sahih olmayan, İbn Abbas 

rivayetinde hadis,  Hz. Peygamber’e isnad edilmiştir.1300 İbn Mace’nin Sunen’inde 

rivayet edilen bu hadisin isnadında,  Buhârî’nin seketû anh, Yahya b. Main’in leyse 

bi sika, Ahmed b. Hanbel’in munkeru’l-hadîs ve Nesaî’nin  metrûku’l-hadîs şeklinde 

nitelendirdiği İbrahim b. Osman yer almaktadır.1301 Fakat İbn Hacer, daha önce 

belirttiğimiz gibi, rivayetleri mukaddem gördüğü için Tehzîb’inde İbrahim hakkında 

naklettiklerimizi daha geniş bir şekilde zikretmesine rağmen,1302 burada  hadisi sahih 

olarak nitelendirmekte bir sakınca görmemektedir. Onun, kendi görüşünü 

desteklemek amacıyla müracaat ettiği Enes hadisinde ise, tıpkı Abdullah b. Ebi 

Evfâ’nın hadisinde olduğu gibi, anlatılanlar  Hz. Peygamber’e isnad edilmiş 

değildir.1303 Dolayısıyla o da hadisin merfu olduğu şeklindeki kanaati 

desteklemekten uzaktır. 

İbn Hacer’in söz konusu hadise yönelik tenkitlere verdiği cevap onun bu tür 

tenkitleri kabul etmeğe gönüllü olmadığını göstermektedir. Zira yukarıda görüldüğü 

gibi, o, hadisin metnini değerlendirmek; muhtevasını tahlil etmek yerine, farklı 

tariklerini zikrederek sahih olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Fakat unutmamak 

gerekir ki, yapılan tenkitler, hadisin isnadına yönelik olmayıp, muhtevasına 

yöneliktir. Tenkidi yapanlar, hadisin farklı tariklerle gelmesine aldırış etmemişlerdir. 

                                                                        
1299  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, X, 708. 
1300 Bkz. İbn Mace, 6, Cenaiz, 27, (I,484). 
1301 Bkz. Buhârî, Tarihu’l-Kebîr, I, 310; Nesaî, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, s. 12; İbnu’l-Cevzî, ed-Duafa 

ve’l-Metrûkîn, I, 41; ez-Zehebî, Mizanu’l-İ'tidâl, I, 169. 
1302 Bkz. Tehzîbu’t-Tehzîb, I, 125.  
1303 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Musned, III, 133, 280. 
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Onlar, kanaatlerini muhtevaya bakarak dile getirmişlerdir.  İbn Hacer ise, muhtevayı 

isnadla savunmaya çalışmaktadır ki, bunun isabetli bir savunma şekli olmadığı 

açıkça görülmektedir.  

İbn Hacer’in bu tür tenkitlere olumlu bakmadığını gösteren örneklerden biri 

de,  Hz. Peygamber’in (s.a.v.), münafıklardan Abdullah b. Ubeyy b. Selûl’ün  cenaze 

namazını kılmasına dair hadise yönelik tenkitlere verdiği cevaptır. Hadiste, Abdullah 

b. Ubeyy b. Selûl ölünce, oğlu Abdullah’ın, gelip Rasulullah’tan, babasına kefen 

yapmak için, gömleğini vermesini ve babasının cenaze namazını kıldırmasını istediği 

belirtilmektedir. Abdullah’a kefen yapılması için gömleğini veren Rasulullah, cenaze 

namazını kılmak isteyince, Hz. Ömer, “Allah, seni onlara bağışlanma dilemekten 

menetti,” diyerek mani olmak istemiştir. Bunun üzerine Rasulullah, “Allah, “Onlar 

için ister af dile, ister dileme. Onlar için yetmiş defa bile af dilesen, yine Allah onları 

affetmez,”1304 diyerek beni muhayyer bıraktı. Ben de yetmiş defadan daha fazla af 

dileyeceğim,” demiş ve cenaze namazını kılmıştır. Bu olaydan sonra, “Ve onlardan 

ölen birinin üzerine asla namaz kılma, onun kabri başında durma. Çünkü onlar 

Allah’ı ve Elçisini inkar ettiler ve yoldan çıkmış olarak öldüler,” ayeti nazil 

olmuştur.1305  

Hz. Peygamber (s.a.v.) gibi Arap dilini son derece iyi bilen birinin, ayetteki 

sayının mübalağa ifade ettiğini ve kastedilenin, münafıklar için bağışlanma ümidinin 

bulunmadığını vurgulamak olduğunu, anlamamasının mümkün olmadığı 

gerekçesiyle, hadisin sahih olamayacağı, belirtilmiştir. Bu hadis, Buhârî’nin 

şarihlerinden  olan ed-Davûdî (ö.402/1011), Kadı Ebu Bekr el-Bakillânî 

(ö.409/1018), el-Cuveynî (ö.478/1085)1306 ve el-Gazâli (ö.505/1111)1307 gibi alimler 

tarafından reddedilmiştir.   

İbn Hacer, hadisin, “tariklerinin çokluğu yanında  Buhârî ve Muslim 

tarafından rivayet edilmiş olmasına rağmen,  Hz. Peygamber’in ayette kastedileni 

anlamamasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi, reddedenlerin hadis 

ilmini bilmediklerini göstermektedir,” demek suretiyle yapılan tenkitlere itibar 
                                                                        
1304 9, Tevbe, 80.  Buhârî’de ayetin sadece bu kadarı zikredilmiştir. Ayetin devamı şöyledir: “Çünkü 

onlar Allah’ı ve Rasulünü inkar ettiler. Allah yoldan çıkan kavmi doğru yola iletmez.” 
1305 Buhârî, 23, Cenaiz, 23, (II,76), 85,(II,100); 65, Tefsir, 9/12,13, (V,206,207). 
1306 Bkz. el-Cuveynî, el-Burhân fî Usûli’l-Fıkh, thk. Salah b. Muhammed b. Uvayda, Beyrut, 1997, 

I,170. 
1307 Bkz. Gazâlî, el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl, Beyrut, tsz. II, 195. 
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edilmemesi gerektiğini ima etmektedir.1308 Bu şekilde, yapılan tenkitleri daha baştan 

kabul etmediğini gösteren  İbn Hacer, söz konusu tenkitleri cevaplamak amacıyla 

yapılmış bazı te’viller zikredip; bunların tutarlı olmadıklarını belirttikten sonra, 

“Müşrik olarak ölen için bağışlanma dilemenin yasaklanması, Müslümanlığını izhar 

eden için de bağışlanma dilemenin yasaklanmasını gerektirmez. Çünkü onun 

inancının sağlam olma ihtimali vardır,” şeklindeki cevabın güzel olduğunu 

belirtmektedir.  Ne var ki, ayetin sonunda münafıkların Allah’ı ve Rasulünü inkar 

ettiklerinin açıkça belirtilmiş olması, onların inançlarının sağlam olma ihtimalini 

ortadan kaldırmaktadır. Tercih etmiş olduğu cevabın bu probleminin farkında olan  

İbn Hacer,  ayetin son kısmının baş tarafıyla birlikte değil de, daha sonra inmiş 

olabileceğini, Hz. Peygamber’in de buna göre hüküm vermiş olabileceğini ve bu 

sebeple Hz. Ömer’e cevap verirken sadece ayetin ilk kısmını okumuş olduğunu 

belirtmek suretiyle problemi çözümlemeye çalışmaktadır. Ayetin son kısmının, söz 

konusu olay üzerine inmiş olabileceğini ve bu sayede münafıkların durumlarının 

açığa çıkmış olduğunu da belirten  İbn Hacer,  Buhârî’nin ayetin sadece ilk kısmını 

zikretmesindeki hikmetin de muhtemelen bu olduğunu ifade etmektedir. O, hadisin 

sıhhatini kabul etmeyenlerin ayetin hepsini bir arada ele aldıkları için böyle bir 

kanaate vardıklarını da belirtmekte ve zikrettiği ihtimallerle problemin ortadan 

kalktığını iddia etmektedir. Son olarak “Buna göre, ayetteki sayıyı esas alanların 

delili sağlamdır.  Hz. Peygamber de, ayetin zahirine bağlı kalarak hüküm vermiştir 

ki, zahirle amel edilmeyeceğini belirten bir delil bulunmadıkça böyle yapmakta her 

hangi bir sakınca yoktur,” deyip, böyle bir cevabı ilham ettiği için Allah’a hamd 

etmektedir.1309  

Daha önce de belirttiğimiz gibi  İbn Hacer, muttafakun aleyh olan hadisleri 

sahihin en üst derecesinde görmektedir. Burada ele aldığımız hadis de böyle bir 

özelliğe sahip olduğu için, daha baştan, hadisin bu özelliğine işarette bulunarak; 

yapılan tenkitlerin, hadis ilmini bilmemekten kaynaklandığını dolayısıyla kabul 

edilmeyeceğini belirtmektedir.  İbn Hacer’in  yukarıda naklettiğimiz görüşlerinden 

onun, muttafakun aleyh olan hadislerin  kesin bilgi ifade ettiği kanaatinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Burada Ehl-i Hadisin bakış açısının hakim olduğu görülmektedir. 

                                                                        
1308 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 431. 
1309  A.g.e., VIII, 432-433. 
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Sahih hadisin kesin bilgi ifade ettiği düşüncesiyle ona muhalif olarak dile getirilen 

yorumlar kabul edilmemiştir. Halbuki bir hadisin sahih olması, zannı galibe 

dayanmaktadır. Dolayısıyla onun kesin bilgi ifade ettiği iddia edilemez.1310  

İbn Hacer’in sözkonusu hadise yönelik tenkitlere verdiği cevapta, onun kabul 

etmediğini belirttiği te’villerde olduğu gibi, zorlamalar bulunmaktadır. Tercih etmiş 

olduğu te’vildeki tutarsızlığı gidermek için, ayetin son kısmının sonradan indirildiği 

şeklindeki iddiası ise bir ihtimalden öteye gitmemektedir. Her şeyden önce ayetin bu 

şekilde indirilmiş olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Fakat o, bu anlamda 

herhangi bir şey zikretmemektedir.    

İbn Hacer’in zorlama bazı te’villerle savunmaya çalıştığı hadislerden bir 

başkası da Hz. Musa’nın ölüm meleğinin gözüne tokat vurmasıyla ilgili hadistir. 

Hadiste, Hz. Musa’nın kendisine gönderilmiş olan ölüm meleğinin gözüne bir 

yumruk vurduğu, meleğin bunun üzerine Rabb’ine dönüp “Beni ölmek istemeyen bir 

kuluna gönderdin” dediği belirtilmektedir. Allah, meleğin gözünü geri vermiş ve ona 

kuluma dön ve ona de ki, “Elini bir öküzün sırtına koy. Avucunun kapladığı her kıl 

karşılığında bir yıl yaşayacaksın.” Hz. Musa, “Sonra ne olacak?” deyince Melek, 

“Yine öleceksin,” demiş. Bunun üzerine Hz. Musa hemen ölmek istemiş ve 

Allah’tan, onu arz-ı mukaddese bir taş atımlık mesafede öldürmesini, dilemiştir.1311   

İbn Hacer, İbn Huzeyme’den (ö.311/923) hadisin bid’at ehlinden bazıları 

tarafından reddedildiğini nakletmektedir. “Hz. Musa meleği tanıdığı halde nasıl olur 

da onun gözünü çıkarmıştır. Eğer tanımadıysa neden bu olayda kısas 

uygulanmamıştır?” denilerek hadisin metni tenkit edilmiştir. İbn Huzeyme, buna şu 

şekilde bir cevap vermiştir: Allah, meleği, Hz. Musa’nın ruhunu almak için değil, 

onu denemek için göndermiştir. Musa da evine kendisinin izni olmadan giren bir 

insan gördüğü için onu yumruklamıştır.  Nitekim Hz. İbrahim ile Hz. Lut da, 

kendilerine insan şeklinde gelen melekleri, ilk başta tanımamışlardır. Hz. Musa’nın 

meleği tanıdığı kabul edildiği takdirde, iddia sahibi, melek ile insan arasında kısas 

uygulanacağını veya meleğin kısas talebinde bulunduğu halde kısasın 

                                                                        
1310 Hadis rivayetlerinin bilgi değeri için bkz. Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi,  s. 51-60. 
1311 Buhârî, 23, Cenaiz, 69, (II,92); 60, Ehadisu’l-Enbiya, 31, (IV,130); Muslim, 43, Fadâil, 157, 

(IV,1842). 
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uygulanmadığını nereden çıkarmaktadır?1312  Nevevî’nin hadise yönelik tenkitlere 

verdiği cevap ise, “Hz. Musa’nın attığı yumruk hususunda Allah’ın ona izin vermiş 

olması imkansız değildir. Bu da yumruk yiyen için bir imtihandır,” 1313 

şeklindedir.1314 Melekler mükellef olmadıklarına göre yumruğun ölüm meleği için 

bir imtihan olduğunu iddia etmenk, açık bir tutarsızlık örneğidir.   

İbn Hacer, İbn Huzeyme ile Nevevî’nin zikrettiğimiz cevaplarını herhangi bir 

kritiğe tabi tutmadan naklettikten sonra, şöyle bir cevabın da verilmiş olduğunu 

belirtmektedir: “Melek, Hz. Musa’nın  canını, onu muhayyer bırakmadan almak 

istediği için, Hz. Musa onu yumruklamıştır. Zira, bütün peygamberlerin ölümden 

önce muhayyer bırakıldıkları sabittir. Bu sebeple, melek ikinci gelişinde onu 

muhayyer bırakınca, Hz. Musa teslim olmuştur.” Bunun en doğru cevap olarak 

takdim edildiğini belirten  İbn Hacer, bu iddiayı kabul etmemekte ve bu cevabın  

“Ölüm meleği, niçin şartları yerine getirmeden Hz. Musa’nın canını almak 

istemiştir?” şeklinde  tenkide tabi tutulduğunu söylemekte ve buna “Hz. Musa’yı 

denemek için yapmıştır,” şeklinde cevap verileceğini de ileri sürmektedir.1315  

Hadisi reddedenlere verilen cevaplardan biri de şöyledir: “Burada mecazi bir 

anlatım söz konusudur. “Gözünü çıkardı” ifadesi, “delilini boşa çıkardı” anlamında 

kullanılmıştır.”  İbn Hacer, bu cevabın da kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. 

Çünkü hadiste, “Allah’ın meleğin gözünü geri verdi,” şeklinde açık bir ifade yer 

almaktadır.  

İbn Kuteybe’nin (ö.276/889) “Musa, hakikat değil de sadece bir temsil ve 

tahyîl (=illusyon)den ibaret olan gözü kör edecek bir tokat vurmuştur. Allah’ın 

meleğin gözünü geri vermesi ise, onu hakiki yaratılışına döndürmesi 

anlamındadır,”1316 şeklindeki te’vilini de nakleden İbn Hacer, “Allah’ın meleğin 

gözünü geri vermesi, zahiri (hakiki) anlamdadır. Allah, Hz. Musa’ya sağlam bir 

şekilde dönmesi için  meleğe beşeri gözünü vermiştir. Çünkü bu, Hz. Musa’nın ona 

                                                                        
1312  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI, 546. 
1313  Bkz. en-Nevevî, Sahîhu Muslim bi Şerhi’n-Nevevî, XV, 129. 
1314 İbn Hacer,  a.g.e., ay. 
1315  A.g.e., VI, 546-547. 
1316 Bkz. İbn Kuteybe, Hadis Müdâfaası, s. 419. 
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itibar etmesi için daha etkili olur,” şeklindeki te’vilin en güvenilir te’vil olduğunu 

belirtmektedir.1317  

 Görüldüğü gibi, İbn Hacer, hadisin zahiri anlamını doğru kabul eden cevabı 

en güvenilir olarak kabul etmektedir. Kanaatimizce,  Buhârî ve Muslim’in birlikte 

rivayet etmiş oldukları bir hadisin sıhhati konusunda herhangi bir şüphesi 

bulunmadığı için, onu te’vil etme ihtiyacı bile hissetmemiş ve zahirine göre 

anlamlandırılmasında sakınca görmemiştir. Bu da onun yapılan tenkitlere itibar 

etmediğini açıkça göstermektedir. 

İbn Huzeyme’nin sahiplerini bid’at ehli olmakla, Mâzerî’nin ise mulhid 

olmakla suçladığı1318 söz konusu tenkitlere verilmiş olan cevaplar hakkındaki 

kanaatimizi belirtmek amacıyla, Muhammed Gazalî’nin yaptığı şu değerlendirmeyi 

nakletmekle yetineceğiz: “Biz de deriz ki, bu müdafaaların hepsi bir ağırlığı 

olmayan, gereksiz ve değersiz savunmalardır. Bu hadisi kabul etmeyeni ilhâd ile 

damgalayan kimse ise, Müslümanların hak ve hukukuna tecavüz etmiş olur. Doğrusu 

hadisin metninde, onu sıhhat derecesinden düşüren bir illet-i qâdıha vardır. Böyle bir 

hadisi kabul edip-etmemek aslında fikri bir ihtilaftır, akâid ile ilgili bir ihtilaf 

değildir. Metindeki illete gelince, bu illeti ancak muhakkik âlimler görür; sathi 

görüşe sahip olanlara ise bu illet gizli kalır!”1319  

Bu bölümde ele alacağımız hadislerden biri de Hz. Peygamber’in  (s.a.v.),  

ishal olana bal tavsiye ettiğini belirten hadistir.1320 “Balın kendisi mushildir. Nasıl 

olur da ishal olmuş birine tavsiye edilir?” denilerek bu hadise itiraz edilmiştir. İbn 

Huzeyme ve Mâzerî’nin yolundan giderek, hadise itiraz da bulunanları mulhitlikle 

suçlayan İbn Hacer, yapılan itirazın iddia sahiplerinin cahilliklerinden 

kaynaklandığını ileri sürmüştür. “Hayır, bilgisini kavrayamadıkları bir şeyi 

yalanladılar,”1321 ayetini zikrederek bu hadise ihtiraz edenlerin de aynı durumda 

olduklarını anlatmaya çalışmaktadır. 

                                                                        
1317 İbn Hacer,  a.g.e., VI, 547. 
1318 Bkz. en-Nevevî,  a.g.e., XV, 129. 
1319 Gazalî, Muhammed, Fakihlere ve Muhaddislere Göre Nebevî Sünnet, çev. Ali Özek, İstanbul, 

1992, s. 49.  
1320  Bkz.  Buhârî, 76, Tıp, 24, (VII,18). 
1321 10,Yunus, 39. 
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Daha önceki örneklerde olduğu gibi burada da daha baştan, hadisi tenkit 

edenleri mulhidlik ve cahillikle suçlayarak insanların onların söylediklerine itibar 

etmelerinin yolunu kapatmaya çalışmaktadır.  İbn Hacer, hadise yöneltilmiş olan 

tenkitlerin doğru olma şansının bulunmadığını kendisince bu şekilde ortaya 

koyduktan sonra,  Hz. Peygamber’in ishal için bal tavsiye etmesinin sebebini şu 

şekilde açıklamaktadır: İshalin değişik sebepleri vardır. Bunlardan biri de 

hazımsızlıktır. Hazımsızlık ise, midede ve bağırsaklarda biriken bazı yapışkan 

karışımlar/salgılar (artıkları) sebebiyle meydana gelmektedir. Havluya benzer bir 

görüntüsü olan mideye yapışkan karışımlar/salgılar yerleşince hem mideyi hem de 

alınan gıdaları bozar; böylece gıdaların midede durmasını engeller. Bu da ishale yol 

açar. Mideyi bu maddelerden temizlemek için başvurulabilecek en etkili ilaç baldır. 

Hz. Peygamber’in bal içmesini tavsiye etmiş olduğu kişinin ishali de bu tür bir 

hazımsızlıktan kaynaklanmış olabilir. Bu sebeple de ona bal içmesini tavsiye 

etmiştir.1322 

İbn Hacer’in, sözkonusu hadisin sıhhatini belli bazı kriterlere dayanarak  

reddedenleri, mulhitlik ve cahillikle suçlaması tabiatıyla asla kabul edilemez.  

Kendisiyle aynı kanaate olmadıkları için insanları bu şekilde suçlayıp hakaret etmesi 

ilmi bir tutum değildir. Kanaatimizce, bu tür karalamalara kalkışmayıp, sadece balın 

ishal tedavisinde kullanılmasıyla ilgili görüşünü dile getirmek suretiyle yapılmış olan 

tenkidi cevaplasaydı daha ilmi bir tutum sergilemiş olurdu. Yaptığı açıklamalar, 

onun yaşadığı dönemin ilmi verilerine göre doğru olabilir ve o dönemin insanları için 

ikna edici olabilir. Ama bizim için aynı ölçüde ikna edici olduğu söylenemez. Zira bu 

açıklamada dile getirilenler günümüzün ilmi verileri tarafından doğrulanmamaktadır. 

Hazımsızlığın ishale yol açması ve midenin havlu görünümünde olması, doğrudur. 

Fakat mideye ve bağırsaklara yerleşen yapışkan bir maddeden söz etmektedir ki, 

böyle bir şey günümüz tıp ilmi verilerince doğrulanmamaktadır.  Ayrıca bu 

maddelerin mideyi ve alınan gıdaları bozması ve bundan dolayı ishalin meydana 

gelmesi de söz konusu değildir. Hazımsızlığın ishale yol açması günümüzün ilmi 

verileri ışığında şu şekilde açıklanabilir: Midede tam olarak sindirilemeden 

bağırsaklara gönderilen bazı gıdalar, bizatihi ishale yol açtıkları gibi, bunların 

                                                                        
1322  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, X, 209. 
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bakterilerce parçalanması neticesinde de ishalin meydana geldiği belirtilmektedir. 

Balın ishali tedavi ettiği  iddiası da doğru değildir.1323 

Bu bölümde zikredeceğimiz misallerden biri de, ölümün, cennet ve cehennem 

arasında bir yerde kesileceğini, anlatan hadistir.1324 Hadisin akli gerçeklere (aklen 

sarih olana) aykırı olduğunu belirten Ebu Bekir b. el-Arabi (ö.546/1151), “Ölüm bir 

arazdır. Araz cisme dönüşmez. Öyleyse nasıl kesilecek?” dedikten sonra bazı 

alimlerin, hadisi, sahih olamayacağını iddia edenlere karşı “Burada temsili bir 

anlatım vardır. Kesme fiili, gerçek anlamında kullanılmış değildir,” şeklinde te’vil 

ettiklerini belirtmiştir.  Bazıları da, kesme fiilinin, gerçek anlamında kullanılmış 

olduğunu ve kesilecek olan kişinin ölüm meleği olduğunu iddia etmişlerdir. 1325  İbn 

Hacer, kesilecek olanın ölüm meleği olduğunu belirten görüşün, bazı müteahhir 

alimler tarafından tercih edildiğini belirtip, bu görüşü destekleyen bazı yorumlara yer 

verdikten sonra Mâzerî’den (ö.536/1141) hadisteki anlatımda temsil ve teşbih 

olduğunu açıklayan bir nakilde bulunmaktadır.1326 Bu, onun da aynı görüşte 

olduğunu göstermektedir. Kanaatimizce de hadis bu şekilde değerlendirilebilir. 

Burada cennette ölümün olmayacağı temsili bir anlatımla ifade edilmektedir ki, hem 

Kur’an’da hem de hadislerde bu tür anlatımların bulunduğu bilinen bir husustur.  

Amr b. Meymûn’dan nakledilen “Cahiliye döneminde, zina yaptığı için 

maymunlar tarafından recmedilen bir maymun gördüm; ben de onlarla birlikte onu 

recmettim,”1327 hadisi de akli gerçeklere uymadığı gerekçesiyle tenkit edilmiştir. İbn 

Abdi’l-Berr (ö.463/1070), zina suçunu mükellef olmayan bir varlığa izafe eden ve 

recim cezasının bir hayvana uygulandığını ifade eden bu rivayetin, ilim ehli 

tarafından kabul görmediğini, belirtmiştir. O, hadisin isnadının sahih olması 

durumunda, Amr’ın gördüklerinin, insanlar gibi mükellef olan cinlerden olduklarına 

hamledilebileceğini de belirtmiştir.1328  İbn Hacer, onun, hadisin el-İsmailî tarafından 

rivayet edilen tariki üzerine konuştuğu için böyle söylediğini belirtmiş ve olayı şu 

şekilde değerlendirmiştir: Amr’ın gördüklerinin gerçek anlamda zina suçu ve cezası 

                                                                        
1323 Katkılarından dolayı A. Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati 

Örmeci’ye şükranlarımızı sunarız. 
1324 Buhârî, 81, Rikâk, 51, (VII,200). 
1325 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XI, 513. 
1326  A.g.e., XI, 513-514. 
1327 Buhârî, 63, Menâkibu’l-Ensâr, 27, (IV,238). 
1328 Bkz. İbn Abdi’l-Berr, el-İstî’âb, III, 1205-1206. 
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olarak değerlendirilmesi şart değildir. Amr, gördüklerini recm cezasına benzettiği 

için böyle söylemiş olabilir. Bu da hayvanlara sorumluluk yüklendiği anlamına 

gelmez.1329  

Kanaatimizce hem hadisin muhtevasını tenkit eden İbn Abdi’l-Berr hem de 

hadisi sahih olarak kabul eden  İbn Hacer, kendilerini isnadın etkisinden 

kurtaramadıkları için bu şekilde te’villere girişmişlerdir. Oysa ki hadisin 

muhtevasının akla aykırı olduğu açıkça görülmektedir.  Çünkü cezalar mükellefler 

için konulmuştur. Mükellef olmayan maymunlar için recm cezasından söz etmek 

onları mükellef kabul etmek  anlamına gelmektedir ki, bu kabul edilemez. İsnadın 

sıhhati bu gerçeği değiştirmeye yetmemektedir. Aynı şekilde, ne İbn Abdi’l-Berr’in 

yaptığı yorum, ne de İbn Hacer’in, adeta Amr’ın zihninden geçenleri okumaya 

çalışarak yaptığı yorum, bu gerçeği değiştirebilmiştir.   

Buhârî’nin, metni açıkça akla aykırı olan bu tür rivayetleri eserinde 

zikretmesi, onun metne dikkat etmediğini ve sadece isnada itibar ettiğini 

göstermektedir ki, şimdiye kadar zikrettiğimiz metni problemli olan hadislerin  el-

Camiu's-Sahîh’te bulunmasının altında yatan sebep de budur. Onun hadislerde 

aradığı şartlar incelendiğinde, bu husus daha açık bir şekilde görülmektedir. Çünkü 

söz konusu şartların hepsi de isnadla ilgilidir.  İbn Hacer’in metin tenkidi bölümünde 

zikrettiğimiz tenkitleri, te’vil edemedikleri ve ravinin vehmi olarak nitelendirdikleri 

hariç, kabule yanaşmaması da aynı sebepten kaynaklanmaktadır. O, da bu hadisleri 

eserine almakta sakınca görmeyen  Buhârî gibi hadisin sıhhatinde isnadı esas aldığı 

için yapılan tenkitlerin hepsini reddetmeye çalışmıştır. Biz, bu tenkitleri reddetmek 

için, çoğu zaman zorlama yorumlara başvurmak zorunda kalan İbn Hacer’in çok da  

başarılı olmadığı kanaatindeyiz.  Muhtemelen o da bunun farkına varmış olacak ki, 

yapılan tenkitlerin itibar görmemesi için, sahiplerini hadis ilmini bilmemek, cahil 

olmak, bid’at ehlinden olmak ve mulhid olmak gibi ithamlarla damgalamaya 

çalışmıştır.1330    

                                                                        
1329 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VII, 203. 
1330 Akli gerçeklere arz edilerek sahih olamayacakları belirtilmiş olan diğer bazı örnekler ve İbn 

Hacer’in verdiği cevaplar için bkz.  Fethu'l-Bârî, VIII, 268 (h.no. 4548); X, 278-279 (h.no. 5763), 
309 (h.no. 5782); XI, 623 (h. no. 6614) ; XII, 447 (h.no. 6982); XIII,  582 (h.no. 7510). 
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III.5. Başka Hadislere Muarız Oldukları Gerekçesiyle Reddedilen 

Hadisler  

Buhârî’nin Sahîh’inde rivayet etmiş olduğu hadislerden bazılarının ifade 

ettikleri manaya muhalif hadisler de rivayet edilmiştir. Bu muhalif hadislerin bir 

kısmı  Buhârî’nin kendisi tarafından, bir kısmı da başkaları tarafından rivayet 

edilmiştir. Onun, başka kaynaklarda rivayet edilmiş hadislere muhalif olan 

rivayetlerinin,  Buhârî’nin, kendi eserine aldığı bu rivayetleri bazı kriterlere göre 

tercih etmiş olabileceği gözönünde bulundurularak, tenkit edilmemesi gerektiği 

söylenebilir. Tashih meselesi ictihadî bir konu olduğu için, muhaddislerin farklı 

hükümler vermiş olmaları tabiidir. İctihadî konuların tabiatı gereği verilen hükümler 

kesin olmadıkları için, böyle durumlarda hangi hükmün doğru olduğunu tespit 

edebilmek amacıyla her iki tarafın da kriterlerini karşılaştırmak gerekir.  

Hemen belirtelim ki Buhârî’nin birbirine muhalif hadisleri aynı eserde; zaman 

zaman da aynı bab başlığı altında yan yana zikretmesi bu şekilde bir yaklaşımla 

savunulamaz. Zira bu, her iki hadisin de sahih olarak kabul edildiği anlamına 

gelmektedir.  Rasulullah’ın, bir konuda tamamıyla birbirine zıt iki hüküm vermesi 

söz konusu olamayacağına göre, bu isabetli bir uygulama olarak değerlendirilemez. 

Kanaatimizce  Buhârî, daha önce belirttiğimiz gibi, tashihte isnadı esas aldığı için bu 

tür çelişkilere düşmüştür. O, isnad kriterlerine göre sahih olarak kabul ettiği hadisin 

metnini tenkide tabi tutmadığı için,  birbirine zıt anlamlar ifade eden hadisleri  Hz. 

Peygamber’e isnad etmiş ve onları aynı eserde toplamıştır.  

İbn Hacer,  Buhârî’nin Sahîh’inde yer alan bu tür hadislerden araları telif 

edilebilenleri telif etmekte ve böylece onların gerçek anlamda birbirlerine aykırı 

olmadıklarını ve her ikisinin de sahih olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Bu 

sebeple  Hz. Peygamber’in aşure orucunu Mekke’de tutmaya başladığını belirten 

hadis ile O’nun Medine’ye gidince Yahudilerin bu orucu tuttuklarını görmesi 

üzerine, onlara sebebini sorduğu ve bunun neticesinde orucu tutmaya başladığını 

belirten hadisi1331; hastalığın hem bulaşıcı olmadığını belirten hem de meczumdan 

(alacalıdan) kaçmayı emreden hadisi;1332 Hz. Peygamber’in kuşluk namazını 

                                                                        
1331 Buhârî, 30, Savm, 69, (II,250-251),  Fethu'l-Bârî, IV, 311.  
1332 Buhârî, 76, Tıp, 19, (VII,17);  Fethu'l-Bârî, X, 195-200. 
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kıldığını belirten hadisler ile kılmadığını belirten hadisleri;1333 atlarda uğursuzluk 

olduğunu belirten hadisle bereketin atın yelelerinde olduğunu belirten hadisi1334  

birbirine muhalif olarak kabul etmemekte ve çeşitli te’villere baş vurmak suretiyle 

hadislerin aralarını telif etmeye çalışmaktadır. Te’villerin bir kısmında ise zorlama 

olduğu açıkça görülmektedir. Misal olarak, atlarla ilgili muhalif anlamlar içeren 

hadisleri telif etmek için yaptığı yorumları zikredebiliriz: “Atların yelelerinde bereket 

olunca, onlarda uğursuzluğun olması uzaktır. Uğursuzluk, cihadın dışında bir amaçla 

beslenen atlar içindir. Cihad için beslenen atlarda hayır ve bereket vardır. Hayır ve 

şerrin  bir şeyde toplanması mümkündür de denil[ebil]ir. [Hadiste] hayır, alınan 

sevap ve ganimet olarak açıklanmıştır ki, bu hayırlı oluğu belirtilen atın uğursuz 

olarak görülmesine mani değildir.”1335   Kadı ‘Iyâd’dan naklettiği bu yorumun, 

hadisler arasındaki çelişkiyi gidermediği açıkça görülmektedir. Zira yorumda atların 

hem bereketli hem de uğursuz olabilecekleri belirtilmektedir. Bu yorum, İslam’da 

uğursuzluğun bulunmadığını belirten hadislerle1336 uyuşmamaktadır.  İbn Hacer’in 

hadislerin arasını bu şekilde telif etmeye kalkışması, hadislerin ikisini de sahih kabul 

etmesinden kaynaklanmaktadır.  

Bilindiği gibi, Hz. Aişe, atlarda uğursuzluk bulunduğunu belirten hadisin Ebu 

Hureyre tarafından eksik olarak rivayet edildiğini, doğrusunun, “Cahiliye döneminde 

üç şey uğursuz olarak kabul ediliyordu...”şeklinde olduğunu ve Ebu Hureyre’nin 

hadisin baş kısmını işitmediği için, eksik olarak rivayet etmiş olduğunu iddia 

etmiştir.1337 Hz. Aişe’nin itirazı dikkate alınmış olsaydı, bu tür çelişkili açıklamalara 

ihtiyaç hissedilmezdi. Fakat İbn Hacer, Hz. Aişe’nin bu itirazını zikretmesine 

rağmen, Ebu Hureyre hadisinin başka sahabiler tarafından rivayet edilmiş olmasını 

gerekçe göstererek, kabul etmemektedir.1338 Hz. Aişe’nin itirazı, kendisinin belirttiği 

gibi hem Kur’an’a1339 hem de  İslam’da uğursuzluk olmadığını belirten hadislere de 

uygundur. Fakat İbn Hacer, daha önce belirttiğimiz gibi isnadı esas aldığı ve bu 

                                                                        
1333 Buhârî, 19, Teheccud, 31, 32, 33, (II,53-54);  Fethu'l-Bârî, III, 66-74. 
1334 Buhârî, 56, Cihad, 43, (III,215); 47, (III,217). 
1335 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî,VI, 69. 
1336 Bkz.  Buhârî, 76, Tıb, 19, (VII,17). 
1337 Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 240, 246; Zerkeşi, el-İcâbe, s. 103-106. 
1338  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI, 77. 
1339 Hz. Aişe, itirazının sonunda “Ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet 

yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu, Allah’a kolaydır,” 
(57, Hadid, 22) ayetini okumak suretiyle söylediklerinin Kur’an’a uygun olduğunu 
ispatlamaktadır. 
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konuda  Buhârî’yi mukaddem olarak kabul ettiği için onun rivayetinin kusurunu 

kabul etmeye yanaşmamaktadır.  

İbn Hacer, hadislerin aralarında  cem etme imkanı bulamadığı ve hadislerden 

birini tercih ettirecek bir husus tespit ettiği zaman ise onların birbirlerine muhalif 

olduğunu açıkça belirtmektedir. Nitekim, Mekke’nin fethiyle ilgili hadisin sonunda 

Hişam b. Urve’den nakledilen,  Hz. Peygamber’in Halid b. Velid’e Mekke’ye şehrin 

yukarı tarafından (Kedâ’ denilen yerden) girmesini emrettiği, kendisinin de şehrin 

aşağı tarafından (Kudâ denilen yerden) Mekke’ye girdiğini belirten, rivayetin1340  Hz. 

Peygamber’in yukarı taraftan, Halid’in ise aşağı taraftan girdiğini belirten sahih 

hadislere1341 muhalif olduğunu açıkça belirtmektedir. O, bu hususun İbn İshak 

tarafından da açıkça belirtildiğini söyleyerek bu kanaatini pekiştirmektedir.1342   

Burada birbirine muhalif olan rivayetlerden Hişam b. Urve’ninki mursel, İbn 

Hacer’in tercih edip sahih olarak nitelendirdiği hadisler ise mavsuldür. Onun bu 

tercihinde isnad kriterlerinin etkili olduğu açıkça görülmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, hadislerin birbiriyle çeliştiklerini ve mavsul rivayeti tercih 

ettiğini açıkça belirten  İbn Hacer’in  Buhârî’yi hiçbir şekilde tenkit etmemesidir. Bu 

onun  Buhârî’nin kusurlarını görmezden geldiğini göstermektedir ki, bu ilmi bir 

yaklaşım tarzı olarak değerlendirilemez.  Hatayı yapan kim olursa olsun tenkit 

edilmelidir. Buhârî’nin bu tür çelişkili hadisleri rivayet etmesi, muhtemelen 

hadislerin metinlerine dikkat etmemesinden kaynaklanmıştır.  

Bilal’in Hz. Peygamber’in Ka’be’nin içinde namaz kıldığını belirten hadisi ile 

O’nun Ka’be’nin içinde namaz kılmadığını belirten İbn Abbas hadisi1343 de birbirine 

muhalif hadislerdendir. İbn Hacer, Bilal hadisinin tercih edilmesini mümkün kılacak 

hususları zikrettiği halde, yine de hadisleri telif etmeye çalışmaktadır.1344 İbn Hacer’i 

bunu yapmaya sevk eden amilin her iki hadisin de mavsul olarak rivayet edilmesi 

olduğu söylenebilir. Kanaatimizce bu doğru değildir. Zira hadislerin metinlerinden 

Bilal’in  Hz. Peygamber’le beraber Ka’be’nin içine girdiği açıkça anlaşılmaktadır. 

Yani o, bizzat şahit olduğu bir olayı anlatmaktadır. İbn Abbas ise bu olaya şahit 

                                                                        
1340  Buhârî, 64, Mağazi, 48, (V,91-92). 
1341  Buhârî, 64, Mağazi, 49, (V,93). 
1342  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII, 12. 
1343  Buhârî, 8, Salat, 30, (I,103-104). 
1344  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 597-598. 
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olamamış ve hadisi başkalarından rivayet etmiştir. Ayrıca Bilal’in rivayetinde 

“namaz kıldı” denilirken İbn Abbas’ın rivayetinde “namaz kılmadı” denilmektedir 

ki, böyle durumlarda fiilin yapıldığını söyleyenin rivayetinin tercih edileceği 

belirtilmiştir. Bu sebeple Bilal’in hadisi tercih edilmelidir. 1345 

İbn Hacer, aşağıda zikredeceğimiz misallerde açıkça görüleceği gibi, Sahîh-i 

Buhârî’nin başka kaynaklarda rivayet edilmiş olan hadislere muarız olan hadislerini 

de benzer şekillerde değrlendirmektedir.  

1. Buhârî’nin Imrân b. Husayn’dan rivayet etmiş olduğu “İnsanların en iyileri 

(hayırlıları) benim dönemimde yaşayanlardır....” hadisinin sonunda  Hz. 

Peygamber’in “Sizden sonra ise ihanet yapıp kendilerine güvenilmeyen ve 

kendilerinden istenmediği halde şahitlik yapan bir kavim gelecektir,” dediği 

belirtilmektedir.1346  

İbn Hacer, hadisin sonunda yer alan şahitlikle ilgili ifadelerin Muslim’in 

Zeyd b. Halid’ten merfu olarak rivayet etmiş olduğu “Size şahitlerin en hayırlısını 

bildireyim mi? O, kendisine sorulmadan şahitlik yapandır,”1347 hadisine muarız 

olduğunu ve alimlerin bu iki hadisten hangisinin tercih edileceği konusunda ihtilafa 

düştüklerini belirtmektedir. İbn Abdi’l-Berr, Zeyd b, Halid hadisini, Medineli raviler 

tarafından rivayet edildiği için, Iraklı raviler tarafından rivayet edilen Imrân b. 

Husayn hadisine tercih etmiş ve Imrân b. Husayn hadisinin asılsız olduğunu iddia 

etmiştir. Buna karşılık, Imrân b. Husayn’ın hadisini, muttefakun aleyh olduğu için 

Muslim’in rivayetinde infirad ettiği Zeyd b. Halid hadisine tercih edenler de 

olmuştur.1348  

Hadislerden birini tercih etme yoluna gitmeyip aralarını telif etmeye çalışan 

alimler de olmuştur. Bunlara göre söz konusu hadisler birbirine muhalif değildir.  

İmam Malik ve Hocası Yahya b. Said’in de aralarında bulunduğu bazı alimler, 

Zeyd’in hadisinde övülen şahidin, bir insanın farkında olmadığı bir hakkının 

kaybolmaması için şahitlik yapan kişi olduğunu söylemişlerdir. Böyle şahitler her 

                                                                        
1345  Bkz. et-Tahâvî, Şerhu Maani’l-Asâr, I, 392;İbn Abdi’l-Berr, et-Temhîd, XV, 317; en-Nevevî, 

Sahîhu Muslim bi Şerhi’n-Nevevî, IX, 82. 
1346  Buhârî, 52, Şehadat, 9, (III,151). 
1347  Muslim, 30, Akziye, 19, (III,1344). 
1348  İbn Hacer, a.g.e., V, 325. 
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dönemde bulunabileceği için, hadislerin birbirine muhalif oldukları söylenemez. İbn 

Hacer, bunu en güzel cevap olarak nitelendirmektedir.1349  

Kanaatimizce, tartışılan bu hadislerin manaları birbirine muhalif değildir. 

Birinde insanlarda görülebilen bazı kötü huylardan söz edilirken, diğerinde de güzel 

huylardan söz edilmektedir. Bu özellikler, birbirine zıt özelliklerdir. Fakat bunlar, 

belli bir olayı, kişi veya topluluğu anlatmak amacıyla dile getirilmedikleri için, 

manalarının çeliştiği iddia edilmemelidir. Söz konusu hadisleri, İbn Hacer’in tercih 

ettiği şekilde yorumlamak daha isabetli görünmektedir. 

2. Hz. Peygamber’in  (s.a.v.), ihramlıyken Meymûne ile evlendiğini anlatan 

İbn Abbas hadisine1350 muhalif olarak, bizzat Meymûne’den Hz. Peygamber’in 

kendisiyle, ihramlı değilken evlendiğini belirten bir hadis1351 rivayet edilmiştir. 

Ahmed b. Hanbel, İbnu’l-Museyyeb’in, Meymûne’nin hadisine bakarak “İbn Abbas, 

vehme düşmüştür,” dediğini nakletmiştir. Hz. Peygamber’in Meymune ile ihramlı 

değilken evlendiğini belirten rivayetin değişik tariklerle rivayet edildiğini ve İbn 

Abbas hadisinin de sahih bir isnadla rivayet edildiğini belirten İbn Abdi’l-Berr de, 

“tek bir kişinin vehme düşme ihtimali bir topluluğun vehme düşme ihtimalinden 

daha yüksektir,” demek suretiyle İbn Abbas’ın yanılmış olabileceğini ima 

etmektedir. O, İbn Abbas hadisinin ihramlıyken evlenmeyi yasaklayan hadise1352 de 

aykırı olduğunu belirterek bu kanaatini desteklemektedir.1353 

 İbn Hacer, hadislerin arasını telif etmek için bazı te’viller zikrettikten sonra, 

İbn Abbas’ın hadisini desteklemek için Hz. Aişe ve Ebu Hureyre’den de bu tür 

rivayetlerin geldiğini söylemektedir.1354 Fakat Meymune’nin hadisi daha muteber 

görünmektedir. Zira olayı yaşayan bizzat kendisidir. Tabii  olarak kendisiyle ilgili bir 

durumu başkasından daha iyi bilecektir. Buhârî, bu konuda İbn Abbas hadisinden 

başka hadis rivayet etmemiştir. İbn Hacer’i savunmaya sevk eden amil de bu olsa 

gerek.  

                                                                        
1349  A.g.e., ay.   
1350  Buhârî, 28, Cezau’s-Sayd, 12, (II,214); 64, Mağazi, 43, (V,86); 67, Nikah , 30, (VI,129). 
1351 Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 332; Muslim, 16, Nikah, 48, (II,1032); Ebu Davud, 5, Menâsik, 

39, (II,423); Tirmizî, 7, Hac, 23, (III,200-201). 
1352 Muslim, 16, Nikah, 41,42,43,44,45, (II,1030-1031). 
1353 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX, 206. 
1354 A.g.e., IX, 207. 
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3.  Buhârî’de yer alan bir hadise göre, Cabir b. Abdullah’ın Uhud savaşında 

şehit düşen babası, Amr b. Cunuh ile birlikte aynı mezara konulmuştur. Bu olay 

Cabir’in hoşuna gitmediği için altı ay sonra gidip babasını o mezardan çıkarıp başka 

bir mezara gömmüştür.1355 Bu hadis, Muvatta’da geçen şu rivayete muhaliftir: 

 “Sel, Amr b. el-Cunuh ile Abdullah b. Amr’ın (Cabirin babası) mezarını açtı. 

İkisi de aynı mezardaydı. Yerlerini değiştirmek için mezarları kazıldı. İkisinin sanki 

dün ölmüş gibi değişmedikleri (bozulmadıkları) görüldü. Bu olay Uhud savaşından 

46 yıl sonra idi.”1356 

İbn Abdi’l-Berr, hadislerde anlatılanları iki ayrı olay olarak değerlendirmek 

suretiyle aralarını telif etmeye çalışmıştır. Bu görüşe katılmayan İbn Hacer, 

hadislerin, “Mezarları birbirine çok yakın olduğu için veya sel iki mezarı bitiştirip 

tek mezar haline getirdiği için ikisinin de aynı mezarda olduğu söylenmiştir,” 

şeklinde telif edilebileceğini açıklayarak hadisleri birbirine muhalif olarak kabul 

etmediğini göstermektedir.1357 İbn Hacer’in yorumundaki zorlama açıkça 

görülmektedir.  

4. Cabir b. Abdullah’ın “Hz. Peygamber ve ashabı Hacca niyet etti. Onlardan 

sadece  Hz. Peygamber ile Talha’nın kurbanlığı vardı...”1358 şeklindeki hadisinin Hz. 

Aişe’nin, Muslim ve Ahmed b. Hanbel tarafından rivayet edilmiş olan “Hz. 

Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve hali vakti yerinde olanların kurbanlığı vardı,”1359 

şeklindeki hadisine muhalif olduğu belirtilmiştir. Hz. Aişe hadisinin  Buhârî’deki 

tarikinde de Hz. Peygamber ve ashabından hali vakti yerinde olan bazı kişilerin 

kurbanlığının bulunduğu belirtilmiştir.1360 İbn Hacer, ravilerin her biri, gördüğü 

kişileri zikretmiştir, diyerek hadisleri telif etmekte ve aralarında ihtilaf 

bulunmadığını hadislerin şahitlerini zikretmek suretiyle ortaya koymaya 

çalışmaktadır.1361   

Görüldüğü gibi İbn Hacer öncelikle bu tür hadislerin aralarını telif etme 

yoluna gitmiştir. Böylece bu tür hadislerin iddia edildiği gibi, birbirine muhalif 
                                                                        
1355 Buhârî, 23, Cenaiz, 77, (II,97). 
1356 Muvatta’, 21, Cihad, 49, (II,470).  
1357 İbn Hacer, a.g.e., III, 278.  
1358  Buhârî, 26, Umre, 6, (II,200). 
1359  Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 273; Muslim, 15, Hac, 120, (II,874). 
1360  Buhârî, 26, Umre, 9, (II,201-202). 
1361  İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, III, 775. 
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olmadıklarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Bunu yapmak amacıyla bazen zorlama  

te’villere baş vurduğu da görülmektedir. Aralarını telif edemediği hadislerden ise  

Buhârî’nin rivayet etmiş olduğunu tercih etmiştir. Burada o, her şeyden önce, gelen 

rivayeti ihmal etmemek için bir çaba sarf etmektedir. Hadislerin aralarını telif etmeye 

çalışması bunu göstermektedir. Bunu yapamadığı durumlarda  Buhârî’nin rivayetini 

tercih etmesi ise,  Buhârî’yi mukaddem kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.1362 

                                                                        
1362  Birbirine muhalif oldukları belirtilmiş olan başka rivayetler için bkz.  Fethu'l-Bârî, II, 429, 528, 

695; III, 33, 540; VII, 495-497, 518-520; IX, 103, 283;  
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SONUÇ 

 

Hadis Edebiyatının en önemli kaynaklarından kabul edilen  Buhârî’nin  el-

Camiu's-Sahîh’i şöhretine rağmen çeşitli yönlerden tenkit edilmiştir. Tenkitlerin bir 

kısmı  Buhârî’nin babların birbirleriyle olan uyumları, bab başlığı ile hadisin 

mutabakatı vb.  el-Camiu's-Sahîh’in tasnif tarzıyla alakalıdır. Bir kısmı da rivayet 

edilen hadislerin isnad ve metinlerine yöneliktir.  Bu tenkitler, hem  Buhârî’nin 

çağdaşları hem de ondan sonra gelen alimler tarafından yapılmıştır.  

Tarihi süreç içerisinde bu tenkitler yerlerini övgüye bırakmış ve  el-Camiu's-

Sahîh’te rivayet edilmiş olan hadislerin hepsinin sahih olduğu ve ümmetin bu konuda 

icma ettiğinin iddia edildiği bir dönem gelmiştir. Buhârî’nin bir ravinin hadisini  

rivayet etmiş olmasının, o ravi için, tadil anlamına geldiği; hatta  o ravinin köprüyü 

geçtiği dahi iddia edilmiştir.  Aynı şekilde  kitabının tasnif tarzının özgün olduğu ve  

Buhârî’nin önce kitabın bablarını oluşturduğu, babları  birbirleriyle olan uyumlarını 

göz önünde bulundurarak sıraladığı, daha sonra da hadisleri içeriklerine uygun olan 

bablarda rivayet ettiği iddia edilmiştir. 

Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’ine atfedilen bu özellikler, yapılmış olan 

tenkitlerin reddedilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu amaçla değişik dönemlerde  

Buhârî’yi tenkit edenlere cevap vermeye çalışan alimler olmuştur. Değişik 

kaynaklarda ele alınan bu konu, el-Camiu's-Sahîh’in şerhlerinde de işlenmiştir. Bu 

noktada özellikle   İbn Hacer’in  Fethu'l-Bârî adlı  Buhârî şerhi dikkat çekmektedir.  

İbn Hacer’in yirmi dokuz yıl gibi uzun bir süre zarfında telif etmiş olduğu eserinde 

kendinden önceki dönemin bilgi birikimini de adeta özetleyerek aktarması, Fethu'l-

Bârî’yi hadisçilerin müstağni kalamayacakları bir kitap haline getirmiştir. Bu hacimli 

eser, özellikle Buhârî’nin Sahîh’iyle ilgili tartışmalar konusunda, başvurulacak ilk 

kaynak durumundadır. Zira  bu eserde Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitleri ve 

bunlara verilmiş olan cevapları bir arada görmek mümkündür. 
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Buhârî’ye yöneltilmiş olan tenkitleri genel olarak reddeden  İbn Hacer, onun 

kitabını tasnif ederken kendinden önceki edebiyatın etkisinde kaldığı şeklindeki 

iddiaların,  Buhârî’yi taklitçi durumuna düşürdüğü için, kabul edilemeyeceğini ileri 

sürmektedir.  Buhârî’nin hadislerden hükümler çıkarmada ve onları bab başlığında 

zikretmede, başkalarının kendisine ulaşamayacağı ölçüde, uzmanlaşmış olduğunu 

belirten  İbn Hacer, Buhârî’nin kendilerinden hadis aldığı şeyhlerinin bablara göre 

tasnif edilmiş eserlerinin bulunmadığını ileri sürerek iddiaları reddetmeye 

çalışmaktadır. Gerek kaynakların  Buhârî’nin şeyhleri hakkında verdiği bilgiler, 

gerekse de İbn Hacer’in kendisinin şerhinde bu görüşleriyle çelişen açıklamalar 

yapmış olması, verdiği cevabın kabulünü zorlaştırmaktadır. 

Buhârî’nin kitabını belli bir düzen içerisinde yazdığını ve babları birbirleriyle  

olan ilgisini göz önünde  bulundurarak sıraladığını ispatlamak için zorlama bazı 

yorumlara girişen  İbn Hacer, Buhârî’nin tertibe önem vermediğini iddia edenleri, 

babların arasındaki uyumu  anlayamamakla suçlamaktadır. Bu şekilde, yapılan 

tenkitleri hafife alan  İbn Hacer’in kendisinin bazı babların sıralamasını veya 

bulundukları yeri eleştirmekten geri durmamış olması, söylediklerinin el-Camiu's-

Sahîh’in tümüne genelleştirilemeyeceğini ve verdiği  cevabın kendisini dahi tatmin 

etmediğini göstermektedir. 

Buhârî’nin kitabını tamamlama fırsatı bulamamış olmasının hem el-Camiu's-

Sahîh’in babları arasındaki uyumsuzluğun hem de hadislerle bab başlıkları 

ararsındaki uyumsuzluğun ortaya çıkmasında büyük etkisi olduğu belirtilmiştir.   İbn 

Hacer’in, Buhârî’nin kitabını müsvedde halinde bıraktığına dair Sahîh’in ilk 

ravilerinden olan el-Mustemlî’den (ö.376/986-87)  gelen rivayetin bab başlığı ile 

hadisin arasındaki uyumsuzluğu gidermede başvurulacak önemli bir çözüm olduğunu 

kabul etmesine ve şerhinde birçok problemi bu gerekçeyle açıklamasına  rağmen, 

mukaddimede bu iddiaları ret yönünde bazı ifadeler kullandığı görülmektedir. 

Gerçekten de Sahîh’te bir çok ravi ve müstensih müdahalesinin vuku bulmasına 

sebep olan bu durum, hadis ile bab başlığı arasındaki bazı uyumsuzlukların 

giderilmesinde  başvurulacak olan makul bir çözümdür. Fakat bab başlıkları  ile 

hadisler arasındaki uyumsuzluğun tek sebebi bu değildir.  Buhârî’nin hadisleri 

yorumlamasından kaynaklanan  uyumsuzluklar da söz konusu olmuştur.  İbn 

Hacer’in bu yöndeki tenkitlerin bir kısmını cevaplamak amacıyla farklı 
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değerlendirmelere girişmiş olması bu kanaatimizi doğrulamaktadır. Bab başlığı ile 

hadisler arasındaki uyumsuzluğu gidermek için büyük çaba sarfeden İbn Hacer, 

zaman zaman kendinden önce yapılmış zorlamalara dayalı ilginç te’viller naklettiği 

gibi, kendisi de benzer yorumlar yapmıştır.  

Buhârî, kitabında zikretmiş olduğu muallak rivayetler dolayısıyla da tenkit 

edilmiştir. İbn Hacer’in, daha çok bab başlıklarında zikredilmiş olan muallak 

hadislerle alakalı açıklamaları, konuyu tamamıyla açığa kavuşturmadığı gibi daha da 

karmaşık hale getirmektedir. Yaptığı açıklamaların yer yer birbiriyle çelişmesi onun 

da meselenin içinden çıkamadığını göstermektedir. Kanaatimizce, F. Sezgin’i takip 

ederek, Buhârî’nin rivayet hakkını alamadığı kaynaklardan rivayette bulunurken bu 

yönteme baş vurduğunu ve bunu da kendisine bu şekilde gelmiş olan kaynaklardaki 

rivayetleri ihmal etmek istemediği için yaptığını söylemek konunun açığa 

kavuşturulması  açısından daha isabetli görünmektedir. 

İbn Hacer,  Buhârî’nin muallak olarak zikrettiği rivayetleri vasletmek için 

büyük bir çaba sarfetmiştir. Bu amaçla Tağliku’t-Ta’lik adlı hacimli bir eser telif 

eden  İbn Hacer’in muallak rivayetlerin sahih olduklarını göstermek için kusurlu bazı 

rivayetlere müracaat etmesi de, onun bu konuda her türlü çareye başvurduğunu 

göstermektedir.  

Buhârî’nin rivayet etmiş olduğu hadislerin isnadlarına yönelik tenkitleri de, çok 

azı hariç, reddeden İbn Hacer, mukaddimede Buhârî’nin 110 hadisinin isnad 

yönünden tenkide tabi tutulmuş olduğunu belirtmekteyse de aslında Fethu'l-Bârî’de 

isnadının tenkit edilmiş olduğunu belirttiği hadisler incelendiğinde bu sayının daha 

fazla olduğu görülmektedir. 

 İbn Hacer’e göre Buhârî sahih ve illetli hadisleri bilmede, kendi döneminde ve 

sonraki dönemlerde yaşamış olan muhaddislerden önde(mukaddem)dir. Onu tenkit 

edenlerin görüşlerinin onun tashihlerine muhalif görüşler olarak kabul edileceğini 

belirten  İbn Hacer,  Buhârî’nin bu konuda kendisini tenkit edenlerden önde 

olduğundan hareketle, yapılmış olan tenkitlerin reddedilmesi gerektiğini ileri 

sürmektedir. Hadis tashihi gibi ictihadi olan konularda bu tür kesin kararlar vermenin 

mümkün olmadığını belirttikten sonra, Buhârî’nin hadis ilminde herkesten 
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mukaddem olduğunun ittifakla kabul edilmiş bir husus olmadığını ifade etmemiz 

gerekmektedir. Nitekim yapılmış olan tenkitler de bunu göstermektedir. 

İbn Hacer, isnadında ziyade bulunduğu gerekçesiyle tenkit edilmiş olan 

hadisleri, ravinin hadisi hem biri vasıtasıyla hem de vasıtasız olarak şeyhinden 

işitmiş olabileceğini ileri sürerek savunmaktadır.  Buhârî’yi tenkit edenler de bu tür 

hadislerin bazılarının bu şekilde değerlendirilebileceklerini kabul etmişlerdir. Fakat 

hepsini bu şekilde değerlendirmek mümkün değildir.  İbn Hacer’in kendisi de bunun 

farkını varmış olacak ki, “sikanın ziyadesi makbuldür” ilkesini devreye sokmaktadır. 

Sika ravilere rivayetlerde tasarruf hakkı tanıdığını düşündüğümüz bu  ilke, genel 

olarak hadisçiler tarafından kabul edilmiştir. Buna karşılık Ebu Hanife ve Malik gibi 

rey ehlinin imamları bu konuda daha ihtiyatlı davranmış ve ziyade ihtiva eden 

rivayetleri  terk etmişlerdir.    

İbn Hacer,  Buhârî’nin hadislerini savunmak için başvurduğu “sikanın ziyadesi 

makbuldür” ilkesini, isnadından ravi düştüğü ileri sürülerek tenkit edilmiş olan 

hadisler için kabule yanaşmamaktadır. Onun bu tutarsız tavrı,  Buhârî’yi tenkit 

edenlerin delil olarak hadislerine başvurdukları ravilerin  Buhârî’nin hadisini rivayet 

etmiş olduğu raviden daha güvenilir olduğunu kabul etmesine rağmen rivayetini 

kabul etmemesinde de görülmektedir.  Buhârî’nin ravilerinin vehme düştüğü 

yönündeki tenkitleri basit olarak nitelendirip  Buhârî’nin bu tür gerekçelerle tenkit 

edilemeyeceğini  söylemesi ve Buhârî’nin rivayetlerini savunmak için zaman zaman 

zayıf hatta hadis uydurmakla itham edilmiş olan ravilerin mutabaatine baş vurmaya 

kalkışması da ilmi bir tavır olarak değerlendirilemez.  

İbn Hacer, genelde  Buhârî’yi savunmak için ileri sürdüğü gerekçeleri,  

Buhârî’yi tenkit edenlerin lehine işlemeye başladığında, te’vil etmeye 

kalkışmaktadır.  Buhârî’nin ravilerinin daha  sika olduklarını ileri sürerek 

rivayetlerinin tercih edilmesi gerektiğini iddia etmesine rağmen zayıf ravilerin farklı 

tariklerle rivayet ettikleri hadisi sika bir ravinin rivayetine hatta birden fazla sika 

ravinin rivayet ettiği hadise eşit tutması bu tavrını açıkça göstermektedir. Halbuki 

İbn Hacer gibi bir hadis aliminden beklenen, Buhârî’nin sıka ravilerin rivayetlerine 

muhalif olan rivayetlerinin şaz duruma düştüklerini kabul etmesidir. Fakat o,  

Buhârî’ye yakıştıramadığı bu sonucu görmezden gelmiştir.  
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İbn Hacer,  el-Camiu's-Sahîh’in cerhe tabi tutulmuş olan ravilerini 

değerlendirirken,  Buhârî’nin genellikle bu tür ravilerden çok az sayıda hadis rivayet 

etmiş olduğunu; bunları da daha çok şahid ve mütabi olarak kullandığını ve bu tür 

rivayetlerin kitabın aslını oluşturan rivayetlerden kabul  edilemeyeceğini söyleyerek 

onu mazur göstermeye çalışmaktadır. Onun bazı ravilere yönelik tenkitleri kabul 

ettiği anlamına gelen bu açıklamalar,  Buhârî’nin güvenilir olduklarında ittifak 

edilmiş ravilerin hadislerini kitabına aldığı şeklindeki iddianın doğru olmadığını da 

göstermektedir. 

Buhârî’nin cerhe tabi tutulmuş bazı ravilerden az sayıda bile olsa hadis rivayet 

etmiş olması doğru bir tavır olarak kabul edilemez. Buhârî gibi kitabına sadece sahih 

olan hadisleri alma iddiasında bulunmuş birinin  bunu yapması, her şeyden önce 

kendi ilkeleriyle çelişmesi anlamına gelmektedir. Onun bir ravinin hadisini rivayet 

etmiş olmasının  ravi için ta’dil olarak kabul edildiği bir ortamda, bu uygulamanın 

cerh edilmiş olan bu ravilerin  hadislerinin kabulünü kolaylaştırmak gibi bir sakıncası 

bulunmaktadır.  İbn Hacer,  Buhârî’nin, bu tür ravilerden çok az sayıda hadis rivayet 

ettiği ve bunları da genel de başka rivayetlerle beraber zikrettiği için, tenkit 

edilemeyeceği kanaatindedir ki, bu doğru bir değerlendirme biçimi değildir.  

İbn  Hacer’in az da olsa kabul ettiği bazı tenkitler olduğunu ve isnadı 

savunulamayacak durumda olan hadislerin varlığını kabul ettiğini de belirtmemiz 

gerekmektedir.  

Hadis tashihinde isnad tenkidini esas almış olan  Buhârî,  Sahîh’te metni 

problemli olan bazı hadisler de rivayet etmiştir. Şerhinde “Rivayetler sahih olarak  

Hz. Peygamber’den gelince onlara tabi olmak kişinin kendi görüşüne tabi 

olmasından daha evladır,” ilkesini esas aldığını; dolayısıyla rivayeti mukaddem 

kabul ettiğini belirten  İbn Hacer,  Buhârî’nin bu tür hadislerine yönelik tenkitleri de 

kabule yanaşmamıştır.  

İbn Hacer, Buhârî gibi hadis tashihinde isnadı esas aldığı için, muhtevası belli 

kriterlere göre değerlendirilerek reddedilmiş olan hadisleri, genelde önce farklı 

tariklerini zikrederek savunmaya çalışmaktadır. Özellikle muttefakun aleyh olan 

hadisleri, ümmetin icmaı ile kabul edilmiş hadisler olarak takdim etmekte ve bu 

şekilde tenkit edilemeyeceklerini iddia etmektedir. Hadisleri bu şekilde reddetme 
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kapısının açılması halinde, elde az sayıda hadis kalacağından endişe ettiğini de 

belirten  İbn Hacer,  Buhârî’nin hadislerini metin tenkidine tabi tutanlara bid’atçı, 

mulhid vb. haksız ithamlarda bulunmaktadır. İlmi olmayan bu tür tepkilerin, yapılan 

tenkitlerin insanlar nezdinde kabul görmesini önlemeye yönelik oldukları açıkça 

görülmektedir. İbn Hacer, hadisin metnindeki bir illeti tespit ettikten sonra isnada 

itibar etmeyip hadisi reddedenleri hadis ilmini bilmemekle de suçlamaktadır. Bu da 

onun metin ile ilgili tenkitlere itibar edilmesini önlemek için başvurduğu çarelerden 

biridir.  

Metinle ilgili tenkitleri daha baştan kabul etmediğini bu şekilde gösteren  İbn 

Hacer, tenkit edilmiş olan hadislerin metinlerindeki problemleri gidermek için çeşitli 

te’viller de yapmaktadır. Hadislerin sahih olduğunu ispatlamak amacıyla zorlama 

yorumlara ve bazı sathi açıklamalara baş vurmakta bir sakınca görmeyen  İbn Hacer, 

metnini tevil edemediği bazı hadislere yönelik tenkitleri kabul ettiği gibi kendisi de 

bazı hadislerin metinlerinin problemli olduğunu belirtmektedir. Ne var ki, onun bu 

tavrı, şerhinde ön plana çıkmış değildir. Ayrıca o, gerek metin tenkidiyle ilgili olsun 

gerekse de diğer konularla ilgili olsun, hem kabul ettiği hem de bizzat kendisinin dile 

getirdiği problemler karşısında bile  Buhârî’yi savunmakta ve onu mazur göstermeye 

çalışmaktadır.   

Netice itibarıyla, Buhârî’nin  el-Camiu's-Sahîh’inde de diğer hadis 

kaynaklarında olduğu gibi, problemli bir çok hadisin rivayet edilmiş olduğu 

görülmektedir. el-Camiu's-Sahîh’i diğer kaynaklardan ayıran özelliği, problemlerin 

nispeten daha az olmasıdır. Fakat  Buhârî’nin kazanmış olduğu otorite, insanların 

onun problemlerinden sarf-ı nazar etmelerine ve  el-Camiu's-Sahîh’i bir bütün olarak 

kabul etmelerine yol açmıştır. Bu kanaatin oluşmasında  İbn Hacer’in  Buhârî’ye 

yönelik tenkitleri reddetmek için verdiği cevapların büyük bir etkisi olmuştur. Fakat 

bu cevaplarla Buhârî’nin hadislerine yönelik tenkitler reddedilebilmiş değildir. 

“Tashih” meselesi ictihadi bir konu olduğu için yanılmanın her zaman 

mümkün olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Meseleyi bu şekilde 

değerlendirdiğimiz zaman  Buhârî’nin de diğer muhaddisler gibi, verdiği hükümlerin 

bazılarında yanılmış olmasının uzak bir ihtimal olmadığı görülecektir. Bu gerçeği 

görmek istemeyen  İbn Hacer,  Buhârî’yi hadis ilminde zirve olarak kabul ettiği için  
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el-Camiu's-Sahîh’i her halükarda savunmaya çalışmaktadır. Bu amaçla  Buhârî’ye 

yöneltilmiş olan tenkitlerin hemen hepsini cevaplamaya çalışmaktadır. Verdiği 

cevapların büyük bir kısmının tatminkar olmaktan uzak oldukları aşikardır. İlmi bir 

çalışmada takip edilmesi gereken yol, Buhârî’yi her halükarda savunmak yerine, 

onun da bir insan olarak yanılabileceğini kabul etmek ve ona yöneltilmiş olan 

tenkitleri bazı ön kabullerle reddetmek yerine objektif bir şekilde ele alıp 

değerlendirmek olmalıdır.   
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eş-ŞESRî,  Sa’d b. Nasır b. Abdulaziz, Arau’l-İmam el-Buhârî  el-Usuliyye min 

Hilali Teracimi Sahîhih, Mecelletu Camia Muhammed b. Suud el-

İslamiyye, XXV, s. 141-187,  Riyad, 1999. 

ŞİHABUDDîN Ebu Amr, Unsu’l-Hucer fi Ebyati  İbn Hacer, Daru’r-Reyyan, 

Beyrut,1988.  

TABERANî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Avsat, I-X, Kahire, 

1415. 

...................., el-Mu’cemu’s-Sağîr, I-II, Beyrut, 1985. 

TABERî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, I-XV,  

Daru’lFikr, Beyrut, 1995. 

et-TAHÂVî, Ebu Ca’fer, Şerhu Maani’l-Asâr, I-IV, thk. Muhmmed Zuhri en-

Neccar, Daru’l-Kutubi’l-Arabi, Beyrut, 1399. 

et-TAYALİSî,  Ebu Davud Süleyman b. Davud, Musned, Beyrut, tsz.  

TİRMİZİ, Ebu İsa Muhammed b. İsa, Sunen, I-V, Çağrı yay. İstanbul, 1992. (A. 

Muhammaed Şakir, M. Fuad Abdulbaki ve İbrahim Atve Avd’ tahkik 

ettikleri Mısır 1937 bakıaından tıpkı basım). 

el-UKAYLî, Ebu Ca’fer Muhammed b. Amr, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr, I-IV, thk. 

Abdulmu’ti Emin Kal’acî, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1984. 

ÜNAL, İ. Hakkı, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis 

Metodu, D.İ.B. yay. Ankara, 1994. 

YAVUZ, Yunus Şevki – Avcı, Casim, İbnu’l-Cevzi Ebu’l-Ferec, DİA, XX, 543-549, 

İstanbul, 1999.  
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ez-ZEHEBî,  Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed  b. Osman b. Kaymaz, 

Tezkiretu’l-Huffaz, I-IV, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, tsz. 

.................., Siyeru A’lami’n-Nubela, I-XXIII, Muessesetu’r-Risale, thk. Şuayb el-

Arnavut ve M. Nuaym el-Arkasusî, Beyrut, 1413. 

.................., Mizanu’l-İ‘tidal fi Nakdi’r-Rical, I-VIII, thk. Ali Muhammed Muavvid 

ve Adil Ahmed Abdulmevcud, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1995. 

.................., el-Muğnî fi’d-Duafa, thk. Nurettin Itr, byy., tsz. 

ZEMAHŞERî, Ebu’l-Kasım Carullah Mahmut b. Ömer, el-Faik fi Garibi’l-Hadis, 

thk. Ali Muhammed el-Becavi – M.  Ebu’l-Fadl İbrahim, Kahire, tsz. 

......................, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, 

Mısır, 1318 

ez-ZERKEŞî, Bedruddin, el-İcâbe li İrâdi Mâ’stedrekthu ‘A’işe ‘ala’s-Sahabe, tah. 

Said el-Afgani, el-Mektebetü’l-İslamî, Beyrut, 1985. (Türkçesi, Hz. 

Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, çev. Bünyamin Erul, 

Kitabiyat, Ankara, 2000). 

ez-ZURKÂNî, Muhammed b. Abdulbaki, Şerhu’z-Zurkânî, I-IV, Beyrut, 1411. 
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